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بازگشت مدیران سابق
به شهرداری
2

مدیر کل دفتر امور شهری در تودیع و معارفه شهردار کبودراهنگ:

قانونمداری
جزو الینفک مدیریت شهری است
■ شهردار جدید و شورای شهر برای جبران عقبماندگی کمر همت ببندند
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پیچ تاریخی توسعه نهاوند

 -1نهاوند شناخته شده ترین شهرستان
استان همدان است این شهرستان را دروازه
ورود اســام به ایران ،شهرستان سراب ها
و برخی محققیــن ،محل زندگی حضرت
نوح عنوان می کنند که همه موارد در کنار
آثار تاریخی به خصوص معبد الئودیســه
حکایت از نقش آفرینی نهاوند در تاریخی
دراز دارد .اما برغم این تاریخ بلند ،نهاوند
از محرومیت رنج می برد و نتوانسته حتی
در مسیر توســعه تعریف شود گرچه در
هر دوره ای اتفاقت خوبی در نهاوند افتاده
است.

نماینده نهاوند
در مجلس در دفتر
همدان پیام:

2

یادداشت

بهرام نیا:
گفتاردرمانی
معیشت
مردم را
خوب نمیکند

کاش ضرورتی برای باب
کردن تعلیم و تربیت
خصوصی نبود
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■ از فرماندارگلهمندم همراه نیست
■ ایستگاه راهآهن کلنگزنی میشود
■ به اندازه 40سال کار کردم
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان گفت :تاسیسات
آبی همچون دریاچه سدها ،محل مناسبی برای شنا نیست و
از شهروندان و روستاییها درخواست داریم از شنا در این
مکانها خودداری کنند.
منصور ســتوده نسبت به خطرهای شــنا در مخزن سدها
و بندهای انحرافی ،هشــدار داد و افزود :لغزندگی حاشیه
مخازن ســدها و بندهای انحرافی ،مکــش جریان آب و
شــرایط رســوبی کف این مخزن ها خطر مــرگ را برای
شناگران به همراه دارد.
وی بــا تاکید بر تغییرات دمایــی در الیههای مختلف آب
مخزن ســدها ،گفت :ایــن تغییرات دمــا باعث گرفتگی
عضات ،از دست رفتن تعادل و سکته شناگران میشود.
ســتوده با اشــاره به اینکه مخزن تمام ســدهای استان پر
است ،اظهار داشــت :وجود جریانهای قوی زیر سطحی
در الیههای مختلف آب مخزن سدها ،باعث کشیده شدن
شناگران به سمت آبگیرهای سد میشود و مرگ حتمی آنها
را به دنبال دارد.
وی عنــوان کــرد :بر اســاس قانون هیچ دیــهای به ورثه
شناگرانی که در مناطق ممنوعه غرق شوند ،تعلق نمیگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان افزود :از هموطنانی
که حاشیه سدها را برای تفریح انتخاب میکنند ،درخواست
داریم به خاطر حفظ ســامت خود و خانــواده خود ،به
نشانهای هشــدار دهنده و هشــدار ماموران سدها توجه
بیشتری داشته باشند.
سدها آبشــینه ،اکباتان ،سرابی تویســرکان ،شنجور رزن،
شیرینسو ،کان مایر و گرین نهاوند از سدهای مهم استان
همدان به حساب میآیند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان :

راه برون رفت از مشكالت اقتصادی مدیریت انقالبی و جهادی است
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت :اگر
مدیریت جهادی انقابی در کشــور احیا شــود
مشکات اقتصادی کشور نیز حل می شود.
به گزارش تســنیم  ،حجت االسام حبیب ا...
شعبانی روز گذشته در مراسم رونمایی از طرح
برجســته مبارز انقابی "خواهر دبــاغ" در باغ
موزه دفاع مقدس استان همدان اظهار داشت :با
تاکید بر این که جوانان مومن انقابی در  8سال
جنگ تحمیلی بر اســاس باور "ما میتوانیم" با
انگیزه عمل کردند و موفق شــدند ،تصریح کرد:
امروز که در جنگ اقتصادی هستیم نیز اگر کسی
بخواهد استقال داشته باشد باید هزینه بدهد و
آن هزینه چیزی جز ایســتادگی در برابر دشمن
نیست.
شــعبانی بیان کرد :عاوه بر استقال ،ما به دنبال
اسامی هستیم که مقابل اسام آمریکایی بایستد
و گرنه نماز و روزهای که استکبار از آن احساس

کاهش  ۶۰درصدی آتش سوزی مراتع در شهرستان اسدآباد
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار
اســدآباد از کاهش  ۶0درصدی آتش سوزی
مراتع این شهرستان در سال گذشته خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری اســتان همــدان ،یزدان
آزرمی در جلسه پیشــگیری و اطفا حریق در
جنگلها و مراتع اظهار کرد :سال گذشته تعداد
 5فقره آتش سوزی مراتع به میزان  ۶هکتار در

اگر به دنبال
آگهی های استخدامی میباشید
لطف ًا به کانال تلگرامی زیر
مراجعه نمایید

@bazarehamedan
برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا

عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.
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خطر نکند ارزش ندارد مانند آن اسامی که امروز
در کشورهایی مانند عربستان شاهدش هستیم.
وی با بیان اینکه امروز دشــمن از اســامی که
برآمــده از قرآن و ســنت پیامبر(ص) و ســیره
امیرالمومنین علیه السام است می ترسد ،افزود:
اسام ما اسامی است که افرادی همچون فرعون
را تحمل نکــرده و میگوید نمرودها باید از بین
بروند.
نماینده ولی فقیه در اســتان با اشاره به اینکه در
دهه 70نیز افرادی آمدند و در رسانهها مقالههایی
درباره اسامی نوشتند که سبب سقوط خرمشهر
شد ،مطرح کرد :اسامی که امروز در کشور هست
میتواند مشکات اقتصادی را حل کند به همین
دلیل وقتی ما مشکلی در عرصه خودروسازی پیدا
کردیم رهبر انقــاب فرمودند از جوانان دعوت
کنید تــا قطعاتی را که تحریم کردهاند بســازند،
اتفاقی که رخ دادو اثرات آن را دیدیم.

وی با بیــان اینکه فتح خرمشــهرهای پیش رو
یعنی نجات دادن تفکر انقابی از دســت افرادی
که ایــن تفکر را قبــول ندارند ،اظهار داشــت:
فرهنگ ما ،مدیریت سیاســی و اقتصادی کشور
نیز خرمشهرهایی هستند که باید آزاد شوند ،پس
الزم اســت بدانیم هرگاه گرفتار شدیم برای این
است که به مدیریت جهادی اعتقاد نداشتیم.
شــعبانی با تأکید بر اینکه اگــر مدیریت جهادی
انقابی در کشــور احیا شود مشکات اقتصادی
کشور نیز حل می شود ،افزود :رهبر معظم انقاب
سالهاســت درباره اقتصاد مقاومتی نکاتی را بیان
کردند اما ما در دنیای واقعی آنطور که باید و شاید
این تفکر را در جامعه نمیبینیم.
وی با اشــاره به مشــکل جوانان برای ورود به
عرصههــای اقتصــادی و مدیریتی کشــور بیان
کرد :برای وضعیت کنونی جوانان نخبه و حزب
اللهی باید احســاس غصه کرد چــرا که آنها در

مدیریتهای بسته کشور فضایی برای حضور در
جامعه ندارند ،جوانانی کــه رهبر انقاب از آنها
به عنوان جوانان حزب اللهی نام برده و فرمودند
تاش کنید یک دولت جوان روی کار بیاید.
نماینده ولی فقیه در اســتان تاکیــد کرد :اگر می
خواهیم مشکات حل شود باید فضا برای حضور
جوانان حزب اللهی در کشور فراهم شود در این
عرصه نیز باید بدانیم جوانان ما همانهایی بودند
که در مقابل قدرتهای جهانی ایستادند.
وی تصریح کرد :ما در فتح برخی خرمشــهرها
دچار مشــکل هســتیم چرا که برخی در کشور
اعتقادی به مســیر امــام(ره) و مقاومت ندارند
افــرادی که در زمــان امام علــی(ع) نیز وجود
داشــتند و در طول خافت این امــام بزرگوار
راههای تعامل را به ایشــان پیشــنهاد میدادند،
هرچند امام علی(ع) به ایــن راهها عمل نکرده
و مقاومت کردند.

تبریک و تهنیت

شهرستان اسدآباد رخ داد که در مقایسه با سال
 ۹۶که تعداد  7فقره آتشسوزی در  ۲۲هکتار
از عرصه منابع طبیعی بود به میزان  ۶0درصد
کاهش داشت.
وی با اشــاره به کاهش چشمگیر آتشسوزی
مراتع شهرســتان اســدآباد در ســال گذشته
نسبت به مشابه سال قبل افزود :اطاع رسانی،
فرهنگ ســازی حفظ منابع طبیعی ،مشارکت

جنـاب آقــاي

محمد رهگشا

مردم و مســئولین در این کاهش نقش مهمی
داشتهاند.
آزرمی وســعت عرصههــای منابــع طبیعی
شهرستان اســدآباد را  5۹هزار هکتار اعام و
اظهار کرد :دهیــاران در پیگیری و اطفا حریق
در عرصههای منابــع طبیعی نقش اثر گذاری
دارنــد و به عنوان مدیر بحران در هر روســتا
هستند.
تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

قدرت ا ...ولدی

بدینوسیله انتخاب جنابعالی را به عنوان

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان

تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه
ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار
از شور و نشاط و مملو از توکل الهی را در
وفایی این شهر مسئلت دارم.
كوفایی
شك
ك
جهت رشد و ش
شكوفایی

تبریک و تهنیت عرض نموده  ،از درگاه ایزد
متعال مزید توفیقات جنابعالی برای خدمت به
مردم شریف این شهرستان را در جهت رشد و
كوفایی
وفایی
شك
شك
شكوفایی ایران اسالمی مسالت داریم.

شهردار کبودرآهنگ

حاج حسین حیدری
خیر نمونه و مدرسه ساز کشوری

فرماندار محترم شهرستان مالیر

شرکت مهندسی پارس توان آزما
فرجی

/عكس :همدان پیام

فامنین صاحب موزه مردم شناسی میشود
شنا کردن در محدوده
سدهای همدان
ممنوع است
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یادداشت روز

شهردار همدان انتصابهای چرخشی را تکرار کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان:

اسكیتبازان
همدانی به
اردوی تیمملی
دعوت شدند

یــک جامعه را هر کارش بکنی طبقه،
طبقه میشــود ،یعنی اینکه درون جامعه
(واحدی) یک گروههایی پیدا میشوند که
ادعا کنند مــا از طبقه جداگانهایم! و باید
جدا دیده شویم! باالخره اینکه هر انسانی
به طور غریزی متفاوتتر از انســانهای
دیگر زاده میشــود و از لحاظ شــکل و
قیافــه و فیزیک بدن و هــوش و حواس
ممکن اســت با همنوعان خود کم و زیاد
فرق داشته باشد.
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آزادی  33نفر از زندانیان مهریه
در همدان

معاون قضایی دادگستری کل کشور در استان همدان ،از آزادی تعداد قابل
توجهی از زندانیان مهریه در استان خبر داد.
داریوش خانجانی با اشــاره به وجود  143زندانی مهریه در زندانهای
اســتان ،اظهار کرد :در استان بر اســاس اطاعات ثبتشده  48زندانی
تنها به علت مهریه در حال گذراندن دوران محکومیت هســتند و سایر
افــراد نیز در کنار عــدم توانایی پرداخت مهریــه جرمهای دیگری را
مرتکب شدهاند.
وی در گفتوگو با ایســنا ،با تأکید بر دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر
مشخص شدن اوضاع زندانیان مهریه در مدت زمان کوتاهی ،تصریح کرد :در
گذشــته برای پرداخت مهریه ،اصل بر تمکن مالی بود اما در حال حاضر بر
اساس قوانین جدید ،اصل بر اعسار زوج شناختهشده مگر اینکه زوجه خاف
آن را در دادگاه اثبات کند.
خانجانی با بیان اینکه در راســتای پیروی از دستورات رئیس قوه قضائیه در
حــال حاضر تنها  15نفر در حال گذرانــدن دوره محکومیت خود در زندان
هستند ،گفت :براساس قوانین اصاح شــده ،در روزهای آینده شاهد آزادی
 15زندانی دیگر نیز هستیم.

کاهش آلودگی هوای همدان از امروز

کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان منشأ غبار رقیق حاکم بر
آسمان همدان طی دو روز گذشته را کشور عراق اعام کرد.
محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با ایسنا ،مطرح کرد :استان همدان در
حال حاضر مســتعد غبار محلی نیست چرا که بارشهای رگباری و پراکنده
همچنان ادامه دارد و غبار محلی در فصل تابستان و خشک شدن بستر خاک
است.
وی ادامه داد :با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی و اطاعات ماهوارهای،
در حال حاضر تمام اســتانها را غبار رقیق پوشانده و اگرچه میزان این غبار
کم و رقیق اســت اما با توجه به وزش باد میتوان منشــأ آن را کشور عراق
اعام کرد.
باقری شکیب در رابطه با کاهش گردوغبار خاطرنشان کرد :از امروز شاهد سیر
نزولی میزان گردوغبار و آلودگی در سطح استان خواهیم بود.
تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

فرشاد نوید

خبر مسرتبخش انتصاب شایسته حضرتعالی
را بهعنوان

ریاست هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی
کارفرمائی استان همدان

تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در
شكوفایی جامعه کارفرمایی مسالت
كوفایی
وفایی
شك
ك
جهت رشد و ش
شكر اهلل سعیهم.
كرر
شك
ك
دارد .و ش

شرکت پارس نیروی حسابان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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معاون استاندار همدان گفت :تدوین سند راهبردی توسعه در افق سه ساله نقطه
آغاز مطالبات در حوزه اقدامات عمرانی و توســعه اســت که با برداشــتن گامهای
موثر در راســتای تحقق این ســند ،مایر می تواند به الگوی پیشرفت استان همدان
مبدل شود.
به گزارش ایرنا قدرت ا ...ولدی در نشســت مشــترک با نماینده مردم مایر در مجلس
شورای اسامی و شــماری از نمایندگان جامعه روحانیت و مسئوالن فرهنگی ،علمی و
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یادداشت روز

پیچ تاریخی توسعه نهاوند
 -1نهاوند شناخته شــده ترین شهرستان استان همدان است این
شهرستان را دروازه ورود اسام به ایران ،شهرستان سراب ها و برخی
محققین ،محل زندگی حضرت نوح عنوان می کنند که همه موارد در
کنار آثار تاریخی به خصوص معبد الئودیسه حکایت از نقش آفرینی
نهاوند در تاریخی دراز دارد.
اما برغم این تاریخ بلند ،نهاوند از محرومیت رنج می برد و نتوانســته
حتی در مســیر توسعه تعریف شــود گرچه در هر دوره ای اتفاقت
خوبی در نهاوند افتاده است.
 -۲نهاوند مردمانی با همت بلند دارد که نام آنها در دوره های تاریخی
در تاریخ ثبت است و در دوره معاصر از علی مرادیان خیر تا شهدای
گروه ابوذر تا شهید طالبیان و دیگران نام نهاوند را بلند آوازه کرده اند.
اما برغم این همه همت و جدیت برای خدمت ،پیشرفت و تعالی در
مردم نهاوند ،نهاوند همچنان از چند دستگی در بین مردمان خود رنج
می برد و نبود وحدت ،همت نهاوندی ها برای ســاختن و آبادی این
شهرستان را به باد داده است.
 -3تفرقه ،مشخصه بارز اخباری است که معموال از نهاوند مخابره می
شــود .روزی اعضای شورا با هم دعوا دارند و روزی شورا با شهردار
چالش دارد و روزی فرماندار و شهردار با هم نمی سازند و این روند
از باالترین ســطح تا پایین ترین ســطح ادامه دارد تا نهاوند هرگز از
حاشیه های مدیریتی به دور نباشد و هرگز شاهد وحدت مدیران برای
خدمت به مردم و توسعه شهرستان نباشد.
 -4نهاوند قوانین خاص خود را دارد اگر در همه شهرستان های استان
معاون فرماندار زن منصوب شده ،این قانون استاندار در نهاوند هنوز
عملیاتی نشده تا مشخص شود دستور استاندار هم در نهاوند کارگشا
نیســت و فرماندار نمی تواند از میان زنان شایسته نهاوندی زنی را به
عنوان معاون خود در هماهنگی با استاندار منصوب کند.
این در حالی اســت که نهاوند فضای بســته ای نــدارد و مردم آن از
آزاداندیش ترین مردمان اســتان و ایران هستند و این تاخیر می تواند
توهینی به آنها باشد زیرا ممکن است معرفی بدی از شهرستان با این
تاخیر در ذهن برخی متبادر شود.
 -5اســتانداران در همه دولت ها توجه خاصی به نهاوند داشته اند اما
هرچه این توجه بیشتر بوده نهاوند کمتر پیشرفت کرده است.
اســتاندار قبلی شاید بیشتر از همه اســتانداران به نهاوند سفر داشت
و مصوبات خوبی هم بخصوص برای ســرابها داشت اما با همه این
تفاســیر گویا خود وی هم این اواخر از روند کارها در نهاوند راضی
نبود و تمایل سابق را برای حضور در شهرستان نداشت.
 -۶نمایندگی در شهرســتان نهاوند کار سختی است از سویی نماینده
در هر دوره ای با مشکات عدیده ای مواجه است که روی هم تلنبار
شــده و از سوی دیگر با عزمی مواجه است که اقدامی انجام نشود و
نهاوند از صفت محروم فاصله نگیرد.
به همین دلیل نماینده مجبور می شود به دنبال انجام کارهایی برود که
مشکل بیشتر مردم است و زودتر حل می شود تا اینکه بتواند فکر بلند
مدت داشته و کار کان انجام دهد.
ورود به مباحثی چون مدیران غیر بومی و انتصابات به عنوان موضوعی
شــیرین و دنباله دار ،ســرانجام نهایی تمام نمایندگان در نهاوند بوده
است
 -7نهاوند مدتها اســت در پیچ تاریخی توسعه گیر کرده است و در
مسیر توسعه در مواقعی حرکت کندی دارد اما در اکثر مواقع در حال
عقبگرد است.
نهاوند اگر می خواهد این پیچ را رد کند باید موانع راه توســعه را که
برخی از آنهــا در نبود همت همگانی و وحدت در شهرســتان بارز
اســت ،رفع کند وگرنه نهاوند باز هم در پشت این پیچ خواهد ماند و
از فرماندار و نماینده و هر مسئول دیگری کاری ساخته نخواهد بود.

خبر

پس از سال  92یك تاکسی
به همدان اضافه نكردیم

مالیر با سند چشم انداز توسعه به الگوی پیشرفت
استان بدل شود

اجرایی این شهرستان افزود :زمینه کار و تاش در مایر به خوبی مهیا است.
وی وحدت و همدلی موجود در این شهرستان را نتیجه تاش و همدلی نمایندگان مایر،
امام جمعه ،ائمه جمعه و چهره های شــاخص فرهنگی و اجرایی این شهرستان دانست
و بیان کرد :به طور قطع وجود این وحدت و وفاق مســئولیت ما را بیشتر و انجام کارها
را آســان تر می کند .معاون اســتاندار همدان مایر را شهرستانی دارای زیرساخت های
فرهنگی و توسعه ای دانست و ادامه داد :بسیاری از مشکاتی که در مسیر پیشبرد توسعه
و کارهای عمرانی در دیگر نقاط کشــور وجود دارد ،در مایر نیســت و همین امر انجام
وظیفه را آسان و تاش ها را با نتایجی مضاعف همراه می کند.
نماینده مردم مایر در مجلس شــورای اســامی نیز با تقدیر از حسن انتخاب استاندار

همــدان در انتخاب مدیری صاحب تجربه و موفق بــه عنوان فرماندار ویژه مایر گفت:
مایر یکی از شهرستان های موثر استان و غرب کشور با ظرفیت های مهم توسعه ای در
حوزه ها و بخش های گوناگون است که امیدواریم هدفگذاری و برنامه ریزی های آینده
ظرفیت های این شهرستان را از قوه به بالفعل تبدیل کند.
حجت االسام آزادیخواه وجود وحدت و همدلی بین نمایندگان ،روحانیت ،ائمه جمعه و
مســئوالن مایر را مثال زدنی و کم نظیر در تاریخ این شهرستان و استان دانست و افزود:
یکی از اهداف و تاش های نمایندگان مایر تقویت این وحدت و همدلی بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد :در ســایه همدلی و وفاق شــاهد ارتقا ســطح و تداوم این رویه
ارزنده با حمایت و کمک مدیریت ارشد و دیگر مسئوالن این شهرستان در آینده باشیم.

مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کاال شهرداری همدان
گفت :از ســال  ۹۲تاکنون حتی یک تاکسی به خطوط ناوگان همدان
اضافه نشده است.
میــاد کریمی در ایــن خصوص اظهار کــرد :افزایشهــای تعداد
تاکســیهای همدان به ســالهای قبل از  ۹۲برمیگردد و از آن سال
تاکنون دیگر مجوزی برای اضافه شدن تاکسی به ناوگان همدان داده
نشده است.
به گزارش فارس ،وی با اشــاره به اینکه از ســال  ۹۲مجوزی برای
تاکسی صادر نمیشود و تنها مجوز برای کارت شهری است گفت :با
ممنوعیت مجوز برای اضافه شدن تاکسی به شهر همدان ،تاکسی تنها
از داخل ناوگان خرید و فروش میشود.
وی با بیان اینکه حتی جلوی ورود تاکســیها از شهرهای اطراف به
همدان گرفته شده است افزود :در حال حاضر  3هزار و  4۲0تاکسی
در شهر فعال است که بر اساس استاندارد کمی تعداد آن باالست.
مدیر معاونت تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاال شهرداری همدان
با اشــاره به اینکه مســیرهای جدیدی برای برخی از خطوط تعریف
میشود تا تاکسیهای خطوط شــلوغ جانمایی شوند گفت :در حال
حاضر هیچ کدام از شــهرکهای همدان به آرامگاه تاکسی ندارند که
به دنبال ایجاد خطی هســتیم تا تعدادی از تاکسیهای خطوط شلوغ
جابهجا شوند.
وی با تاکید به دنبال خارج کردن تاکســیهایی از برخی از خطوط و
جانمایی خطی در آرامگاه هستیم افزود :به عنوان نمونه میدان شریعتی
به میدان قائم(عج)  ۲۲0تاکسی دارد که تعدادی از آنها به خط جدید
انتقال خواهیم داد تا کمی تراکم تاکسی را پراکنده کنیم.

شهردار همدان انتصابهای چرخشی را تکرار کرد
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بازگشت مدیران سابق به شهرداری

گوید :چــرا به فردی که میــزان نارضایتی از
عملکرد آن باالست پست داده می شود؟
کامران گردان ،با بیان اینکه انتقادات شــورای
شــهر به شــهردار در بعد نظارتی است ،می
افزاید :به شــهردار توصیه شــده بــود که در
انتصابات کســانی را انتخــاب کند که تحرک
بیشتری در شهر ایجاد کنند.
وی تصریح می کند :شــورای شهر به شهردار
همــدان تذکر داده که از افرادی اســتفاده کند
که شــهر را به رکود و رخوت نکشند اما این
به معنای دخالت شــورای شهر در انتصابات
نیســت .گردان می گوید :اگــر کارها خوب
پیش نرود شورای شهر شهردار را بازخواست
خواهد کرد و شهردار باید افرادی که به سلیقه
خود انتخاب کرده را عوض کند.

« اکرم چهاردولی

شــورای پنجم با آن همه طرح و برنامه
در گزینش شــهردار از میــان کاندیداهایی
که هرکــدام برای خود وزنه ای محســوب
میشــدند ،توقعات مردم را آنچنان باال برد
که در بــدو آغاز فعالیت شــهردار منتخب،
منتظــر تغییر وتحوالت ســاختاری در بدنه
مدیریتی شهرداری ماند .اما همانگونه که در
سال گذشــته و ماه های اخیر تکرار کردیم،
تحوالت درون سازمانی شهرداری ضرورتی
اجتناب ناپذیر اســت که تحقق آن می تواند
به شتاب در توسعه و افزایش سرعت پروژه
های عمرانی در شهر منجر شود.
در تحلیل های گذشــته همــدان پیام ضمن
احترام گذاشتن به رای و نظر شهردار محترم
در انتخاب مدیران همکار خود ،بارها تاکید
شــد که این تغییرات نباید به جابجایی های
چرخشــی در یک مجموعه مدیریتی منجر
شود بلکه باید محتوای تغییرات مورد عنایت
قرار گرفته و توجه به شایسته ساالری اصل
تحوالت باشد.
اما گویــا جابجایی های صورت گرفته اخیر
به دنبال تغییراتی که از چندماه گذشــته آغاز
شــده ،دارای همان ریتم قبلی بوده و نتوانسته
توقعات شورا و حتی مردم را برآورده سازد.
این احتمال را می توان از خال اخباری که از
زبان رئیس ،نایب رئیس و نیز رئیس کمیسیون
حقوقی شــورا مطرح شده ،به یقین نزدیک تر
دانســته و انتقادات ریز و درشــت به تصمیم
شهردار را در آینده دامنه دارتر پیش بینی نمود.
اما عباس صوفی شهردار همدان در دور جدید
از انتصابهای مهم تر در بدنه شــهرداری به
ســراغ مدیر کلیدی رفته و مهم ترین مدیران
مناطق خود را در پست های اصلی گماشته و
یا بهتر بگوییم جابجا کرده است.
مســعود دهبانی مدیرسابق شهرداری منطقه 4
همدان به عنوان مدیرفعلی شــهرداری منطقه
یک ،رضا ابرارخرم مدیر ســابق شــهرداری
منطقــه  ۲به عنوان سرپرســت فعلی معاونت
مالی و اقتصادی شهرداری ،مجید یوسفی نوید
معاون ســابق معماری و شهرسازی به عنوان
مدیر فعلی شــهرداری منطقــه  ،4محمدرضا
فیضمنش مدیر ســابق حراست شهرداری به
عنوان مدیر فعلی شهرداری منطقه  3همدان و
حامد جلیلوند معاون سابق شهردار منطقه  ۲به
عنوان مدیر فعلی شهرداری منطقه  ۲منصوب

شــهردار بــه شایستهســاالری
اعتقادی ندارد

شدند.
این تغییرات بــدون افزودن یک گزینه جدید
نشان از آن دارد که قرار نیست گردش مدیریتی
و استفاده از چهره های جدید مورد توجه قرار
گیرد بلکه سپردن سمت های جدید به برخی
افراد به منزله محک زدن ایشان در مدارج باالتر
و یا حتی در پست های غیرمرتبط است.
اینکه چگونه ممکن اســت مدیر حراســت
بتواند در پســت اجرایی با آن طول و عرض
خدمت کند یا مدیر یکــی از مناطق بتواند از
پس ســازمان مالی بزرگ شــهرداری برآید یا
شهردار ناموفق یکی از مناطق بتواند با ناکامی
های خود در جایگاهی مهم تر ادامه کار دهد،
ابهاماتی اســت که احتماال صوفی پاسخ های
مناســبی برای آنها خواهد داشت اما شاید در
مواجهه با عملکرد هریک در آینده با شــورای
شهر وارد چالش استیضاح شود.
استیضاحی که هرکدام از این مدیران هم اینک
نیز باید پاسخگوی آن باشند و از عملکرد خود
در گذشته دفاع کنند.
گرچه رئیس و نایب رئیس شورا بر اختیار تام
شــهردار در انتصاب مدیران داخلی شهرداری
صحه می گذارند اما پر واضح اســت که این

اتفاق بدون مشورت یا حرف شنوی از برخی
اعضای شورا رخ داده و به همین دلیل از بدو
آغاز تغییرات صدای چندتن از آنها را رســانه
ای کرده است.
با این همه باید برای شهردار و مدیرانش که در
یک حلقه بسته چرخیده اند ،آرزوی موفقیت
داشته باشیم و همچنان مطالبات مردم را به این
جمع یادآور شویم.
توسعه زیرساخت های شهری ،شتاب بخشیدن
به روند پــروژه های عمرانــی ،درآمدزایی و
توجه به منابع پایدار برای بودجه شــهرداری،
اســتفاده از تخصص و توان مدیران سابق در
تشــکیل یک ســازمان کارآمد و فعال از این
مطالبات محسوب می شوند.
در همین راســتا بازتاب انتصابــات در بدنه
شهرداری و واکنش برخی از اعضای شورای
شهر که روز گذشته در رسانه ها با بازتابهایی
همراه بود را مرور می کنیم.

فریاد شورای شــهر از جابهجایی
اتوبوسی در شهرداری!

رئیس شورای شــهر همدان با انتقاد از اینکه
شــهردار توجهی به توصیههای شورای شهر
درباره انتصابات شــهرداری نداشته است ،می

رئیس کمیســیون حقوقی و شکایات مردمی
شــورای اسامی شــهر همدان نیز با توجه به
اینکه شهردار باید در قبال عملکرد مدیران خود
پاســخگو باشد ،معتقد است :با توجه به اینکه
متأســفانه شــهردار همدان به شایستهساالری
اعتقادی ندارد؛ در این بین به ارتقای وضعیت
مدیر ناکارآمد هم اقدام کرده است.
مریم روانبخش می افزاید :شهردار همدان باید
به منظور عملکرد ضعیف مدیریت سابق منطقه
یک شهرداری ،پاسخگوی شورای شهر همدان
و مردم باشد.
وی به این نکته هم اشــاره مــی کند که باال
بودن حجم شــکایات و مراجعات مردمی از
عملکرد مدیریت سابق شهرداری منطقه یک به
کمیسیون حقوقی شورای شهر همدان ،نشان از
نارضایتی عمومی از این منطقه را دارد.
در همین زمینه شــهردار همدان با بیان این که
تغییرات در هر مجموعهای در راســتای ارتقا
عملکــرد آن مجموعه صورت میگیرد معتقد
اســت :بایــد از تجربیات و توانایــی مدیران
شهرداری در حوزههای مختلف بهره گرفت.
عبــاس صوفی افزود :به منظور ارتقا عملکرد
مجموعــه شــهرداری همدان و اســتفاده از
تجربیــات و توانمندی افراد فعال در مجوعه
شهرداری همدان تغییراتی در بدنه شهرداری
همــدان اتفاق افتــاد .با تاش شــبانهروزی
مدیران و معاونان شــهرداری همــدان باید
رضایت عمــوم مردم از عملکــرد مدیریت
شهری جلب شود.

مسیر راهپیمایی روزجهانی قدس مشخص شد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی
اســتان همدان از برنامهریزی برای برگزاری
راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس همزمان
با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خبرداد.
حجتاالسام محمدحسن فاضلیان در گفت
و گو با ایســنا ،با اشــاره به مسیر راهپیمایی
این روز باشــکوه ،بیان کــرد :این راهپیمایی
از ســاعت  11صبح روزجمعه از میدان امام
خمینــی (ره) آغاز و با گذشــت از خیابان
شریعتی ،چهارراه شریعتی ،میدان شریعتی و
خیابان پاسداران به پایان میرسد.
وی در رابطه با سخنرانان روز جهانی قدس
نیز گفت :حمیدرضــا حاجیبابایی ،نماینده
مردم همدان و فامنین در خانه ملت سخنران
این روز خواهد بود.
فاضلیــان اضافــه کــرد :در ادامــه قطعنامه
سراسری نیز در محل نماز جمعه ،قبل از آغاز
خطبههای این نماز عبادی -سیاسی خوانده
میشود.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی
اســتان همدان بابیان اینکه در طول مســیر
راهپیمایــی عاوه بر توزیــع اقام تبلیغاتی،
غرفههــای فرهنگیای نیز تشــکیل خواهند
شد ،مطرح کرد :تعدادی غرفه ازجمله کانون
پرورش فکری کودک و نوجوانان ،بســیج و
تشکلهای اسامی در طول مسیر برای تبلیغ
فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود؛ همچنین
در این مراسم شاهد هنرنمایی گروه سرود و
موزیک ارتش نیز خواهیم بود.

اختصاص اتوبــوس رایگان برای
انتقال نمازگزاران عید فطر

معاونت خدمات شهری شــهرداری همدان
نیز از اختصاص اتوبوس رایگان برای انتقال

نمازگزاران عید فطر به تپه مصلی خبر داد.
وحیــد علیضمیــر اظهار کرد :بــا توجه به
تجربیات سالهای گذشته شهرداری همدان
تمهیدات و هماهنگیهای الزم برای برگزاری
باشــکوه نماز عید ســعید فطر و استقبال از
مسافرین را در تعطیات عید فطر کرده است.
وی درباره اســتقبال از مســافرین تعطیات
عید فطــر در همــدان تصریح کــرد :برای
مناسبســازی فضاهای ســبز و عمومی به
منظور حضور مســافران و گردشــگران در
تعطیات عید فطر و تابســتان اقدامات الزم
به عمل میآید.
معاونت خدمات شــهری شهرداری همدان
ادامــه داد :برای برگزاری نماز عید ســعید
فطرخط کشــی خیابانهای منتهی به جایگاه
نماز ،رنگآمیزی جداول و نیوجرســیهای
موجود در مسیر مصلی ،نصب و گل آرایی
طاق نصــرت و گل آرایی جلوی محراب و
جایگاه و مســیر مصلــی در محل برگزاری
نمــاز  ،پاکســازی  ،جمــع آوری نخالــه،
تنظیف ،رفــع نواقص جزیــی ،راه اندازی
سرویسهای بهداشتی ،لکهگیری مسیرهای
منتهی به مصلی و اقدامات الزم برای جایگاه
ســخنرانی ،تهیه و توزیع کیسههای کفش،
توزیع بروشــور و نقشه مســیر تاکسیها و
اتوبوسها برای انتقــال نمازگزاران ،چاپ
و نصــب بنر تبریک عیــد در مصلی ،تهیه
و توزیع بســتههای پذیرایی در ایستگاههای
صلواتی و ...انجام میشود.
وی گفت :معاونت اتوبوسرانی و تاکسیرانی
نیز با اختصــاص اتوبوس به صورت رایگان
در مبدا به منظور انتقال نمازگزاران به مصلی
و برگشــت آنها به مبادی اولیــه تدابیر الزم

را اندیشیده و  50دســتگاه ون هم در معابر
پیرامونی مصلی به خدمات رسانی میپردازند.
علیضمیر بــا بیان اینکه نیروهای ســازمان
آتشنشــانی نیز در اطــراف مصلی با درنظر
گرفتن تمام نکات ایمنی در روز عید ســعید
فطر خدماترسانی خواهند کرد خاطرنشان
کرد :ســازمان آتشنشــانی بــا تجهیزات و
ماشــینآالت آتشنشانی در نقاط تعیین شده
استقرار مییابد.
وی در ادامه افزود :برای جلوگیری از هرگونه
بساطگستری و حضور وانت بارها ،نیروهای
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در
نقاط تعیین شــده در اطراف و داخل مصلی
مستقر خواهند شد.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان از
راهاندازی اتوبوس گردشــگری ،نظارت بر
غرفههای عرضه مــواد غذایی در پارکها و
ســایر غرفهها ،فعال بودن آبنماها ،کنترل و
رفع نواقص در مبلمان و روشــنایی محدوده
گنجنامــه و پارکهــا ،احیــا و بازســازی
سرویسهای بهداشــتی ،تأمین تانکر ذخیره
آب در کنار ســرویس بهداشــتی برای عدم
قطعی آب احتمالی خبر داد.
وی گفــت :کاشــت گل در ورودی هــا و
میادین شــهر و ورودی پارکها و گنجنامه،
نظافت و رفت و روب معابر اصلی و پرتردد
و اماکن گردشــگری ،پاکیزگی و آمادهسازی
پارکها و فضای سبز ،ممنوعیت نصب چادر
در پارکهــا و میادین ،رفع نواقص در معابر
اطراف محلهای گردشــگری و معابر منتهی
به پارکها ،ممنوعیت خاکبرداری و حفاری
در این ایام از برنامههای پیشبینی شده برای
اجرا توسط شهرداری در این ایام خواهد بود.

آمادگی کامل اورژانس همدان در
راهپیمایی روز جهانی قدس

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشــکی اســتان همدان از آمادگــی کامل
اورژانــس در راهپیمایــی روزجهانی قدس
خبر داد.
حبیبا ...معصومــی هم با اشــاره به اعزام
دســتگاههای آمبوالنــس در طــول مســیر
راهپیمایی روز جهانی قــدس ،بیان کرد :در
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 4 ،دســتگاه
آمبوالنس به منظــور مراقبت و جلوگیری از
بروز هر گونه مشــکل در مســیر راهپیمایی
شهرســتان همدان اعزام میشود و در سایر
شهرســتانها نیز به غیر از اسدآباد ۲ ،دستگاه
آمبوالنس در طول مســیر راهپیمایی مستقر
خواهد شد.
وی با اعام آمادگــی کامل مرکز مدیریت
حــوادث و فوریتهای پزشــکی در ایام
ســالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)،
گفت :از روز  13تا پایان روز  14خردادماه،
تمامــی پایگاههای جــادهای اورژانس به
حالــت آمادهباش قــرار خواهنــد گرفت
همچنین  3دســتگاه خودروی آمبوالنس از
شهرســتانهای همدان ،مایر و تویسرکان
بــرای کمک به مرقــد امام راحــل اعزام
میشوند.
معصومی با آغاز امداد تابســتانی از چند روز
آینده تا پایان شهریورماه ،اظهار کرد :با توجه
به شرایط نامناسب جوی در ایام نوروز ،موج
زیادی از سفرها به مناسبت تعطیلی عید فطر
و پایان مدارس پیشبینی میشــود ازاینرو
این نهاد امدادی از اکنون آمادگی کامل برای
امدادرسانی به مسافران و همشهریان را دارد.
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شنیدهها

 -1آغاز ثبت نام در مدارس دولتی با صف و شــب زنده داری همراه
بوده اســت .گویا مردم برای ثبت نام در برخی مدارس از ســاعت 5
صبح در مقابل این مدارس صف تشــکیل داده و پیش ثبت نام انجام
داده اند .گفتنی است در زمانه ای که نعمت اینترنت ،دولت را به سمت
الکترونیکی شدن سوق داده گویا هوشمندسازی مدارس در استان به
خرید کامپیوتر خاصه شــده و از ثبت نام اینترنتی ودیگر روش های
الکترونیکی برای ثبت نام دانش آموزان خبری نیست
 -۲تغییرات مدیریتی در شــهرداری همدان راضی کننده نبوده است.
گویا این تغییرات جابه جایی مدیران برای تغییر حوزه کاری و ایجاد
تنوع در محل خدمت ارزیابی شده است.
گفتنی اســت برای این تغییرات جابه جایی شکل شهردار و شورای
شهر زمان زیادی را به بحث در دایره اختیارات صرف کردند.
 -3افطــاری برای اعام داوطلبی در همدان رواج یافته اســت .گویا
برخی داوطلبان احتمالی با اســتفاده از این روش داوطلبی خود را از
زبان سیاستمداران حاضر در جمع اعام می کنند.
گفتنی اســت ورود سیاستمدارانی که ســالها از استان رفته و حضور
جدی نداشــته اند برای حمایت از برخی داوطلبان احتمالی از نکات
قابل تامل انتخابات این دوره مجلس تاکنون است.
 -4ورزشگاه  15هزار نفری همدان برای برگزاری مسابقه نهایی جام
حذفی کشور بین تیم برنده سپاهان وپرسپولیس با داماش گیان تأیید
نشده است.
گویا کارشناسان فدراسیون فوتبال پس از بررسی امکانات 3ورزشگاه
مطرح شده مشهد کرمانشاه وهمدان برای برگزاری این مسابقه حساس
فوتبال ایران  ۲گزینه همدان وکرمانشــاه بدلیل امکانات نامناســب
کنارگذاشته اند.گفتنی است همواره مســئوالن از امکانات ورزشگاه
همدان برای برگزاری مسابقات مطرح صحبت کرده بودند.

یادداشت

کاش ضرورتی برای باب کردن تعلیم و
تربیت خصوصی نبود
« مهدی ناصرنژاد

یک جامعه را هر کارش بکنی طبقه ،طبقه میشود ،یعنی اینکه درون
جامعه (واحدی) یک گروههایی پیدا میشوند که ادعا کنند ما از طبقه
جداگانهایم! و باید جدا دیده شــویم! باالخره اینکه هر انسانی به طور
غریزی متفاوتتر از انســانهای دیگر زاده میشود و از لحاظ شکل و
قیافه و فیزیک بدن و هوش و حواس ممکن است با همنوعان خود کم
و زیاد فرق داشته باشد که همگان میبینند و قبول میکنند و میگویند
کار خداست ،خدا را شکر!
ولیکن یک موقعهایی هم پیش میآید که رفتارهای درست یا غلط آدمها
جامعه را طبقهطبقه میکند و رفتارهایی تبعیضآمیز است که رنگآمیزی
طبقهها را نیز بسیار متفاوت و ضد و نقیض جلوه میدهد!
نظام تعلیم و تربیت در جوامع انســانی از جمله حوزههایی اســت که
همواره سریع رنگ تعلق به خود میگیرد ،چون انسانهایی هستند که
دوســت دارند بیشتر و کاملتر بیاموزند ،عدهای هستند که ناگزیر باید
چیزهایــی یاد بگیرند و حتی اگر شــده مدرکی هم بگیرند و جماعتی
هم هستند که در هر عصر و دورهای در تاطم اندیشههای بیقرار خود
در هیچ ســاحلی آرام نمیگیرند و به دریا میزنند و در چنین دریاهای
پرتاطم است که با اراده و دانایی خود چیزهایی هم به معلومات خویش
میافزایند و میآموزند و بزرگ و بزرگتر میشــوند بدون اینکه اندیشه
دیگران را به تمســخر بگیرند و منکر شــوند ،چون عاشق فراگیری و
تجربهاند و هر اندیشهای را در برههای از زندگانی ،دانا و مدیر و معلم
خود میدانند و خوشا به حالشان که در همه احوال درکشان از روزگار
هیچ بعد و حجم هندســی ندارد و چون بزرگ انســانهای آفرینش،
الیتناهی بودهاند .همین افراد هســتند که اگر تحصیــات خود را در
مدارس دولتی هم بگذرانند ،آنچه را که باید بدانند خواهند دانست!
انســان آزاد است تا به اندازه درک خود از محیط زندگی بیاموزد و یاد
بگیرد و همین یادگیریها و پختگیهاست که اجازه نمیدهد اختاف
سطح و اختاف رفتار در یک جامعه واحد به اندازهای برسد که ارزشها
و هنجارها هم در مسیرهای متفاوت قرار بگیرد.
مثــ ً
ا چه لزومــی دارد اختاف بین مدارس دولتــی و مدارس بخش
خصوصی در جامعه ما به سطحی برسد که مفهوم سنگ و شیشه جای
تمام مفاهیم درست در فرهنگ دینی و ملی ما را پر کند و این تصور در
اذهان مردم به تاطم بیافتد که چنین فاصلههایی هرگز در یک نقطه و
یک هدف مشــترک و واحد به هم نخواهد رسید و همدلی و همراهی
هیچگاه دوش به دوش نخواهد شد .حداقل هزینه یک فصل تحصیلی
هفت یا هشــت ماهه در مدارس غیردولتی پایتخت ایران بین  7تا 1۶
میلیون تومان اســت .آیا تأمین چنین هزینهای برای هر خانواده حقوق
بگیر و مزد بگیر ممکن اســت؟ یا فقط آن دسته از خانوادههای ایرانی
که به راحتی  80میلیون تومان برای سفر اروپایی یک فرزند دانشآموز
خود با تورهای مسافرتی میپردازند ،قادر به پرداخت چنین شهریههایی
هســتند و الغیر؟! البته هر آدم درسخوانی در شــرایط کنونی میداند
کیفیت تحصیل در مدارس دولتی اگر بیشتر از مدارس خصوصی نباشد
کمتر از آن هم نیست ،اما مشکل این است که با یک برنامهریزی سراسر
اشــتباه ما میخواهیم فقط به اختافات طبقاتــی دامن بزنیم ،اختاف
طبقاتی که قربانیان آن فقط کودکان و نوجوانهای بی گناه نیســتند و
بلکه آن دســته از معلمان و آموزگاران شریف و زحمتکش که چنین
فاصلههای طبقاتی را میبینند نیز رنج میبرند و اذیت خواهند شد البته
اختاف طبقاتی و توزیــع ناعادالنه ثروت در تمام زمینهها ،خریدهای
الکچری و مســافرتها و ماشینســواریها و خارجنشینیها و خانه
خانهبازیها وجود دارد ،ولیکن جامعه بیشــترین و نخستین ضربه را
در همان مرحله اختاف طبقاتیها در نظام تعلیم و تربیت میخورد و
خشت اول چون نهد ،معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

راهاندازی کارخانه حبه قند اسدآباد در آینده نزدیك
مدیر اداره صنعت معدن و تجارت اســدآباد از افتتاح و راه اندازی کارخانه حبه قند
این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.
رحیم قربانی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد:در حال حاضر پرونده این کارخانه برای
تغییر کاربری مکان به امور اراضی ارســال شده و در صورت ارسال پاسخ آن به صنعت
معدن مجوز پروانه واحد جهت راه اندازی صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی طرح تســهیات الزم توسط بانک توسعه و تعاون تایید
شده است ،تصریح کرد :با پرداخت تسهیات و خریداری دستگاه ها ظرف یک ماه آینده

طرح فوق افتتاح و راه اندازی خواهد شد.
قربانی در ادامه با اشــاره به طرح دیگر کارخانه حبه قند این شهرســتان نیز خاطر نشان
کرد:جهت راه اندازی این طرح قرار بر مشارکت بنیاد برکت است که در صورت محقق و
عملی شدن مشارکت و همکاری بنیاد برکت ،این طرح نیز به عنوان دیگر طرح کارخانه
حبه قند در سال جاری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر اداره صنعت معدن و تجارت اسدآباد در ادامه گفت :شهرستان اسدآباد دارای  5هزار
نفر بافنده فرش دســتباف فعال بوده که با این میزان آمار بافنده فرش  4 ،درصد بافندگان
فرش دستباف استان همدان به اسدآباد اختصاص دارد.
قربانی اظهار کرد :در سال گذشته این تعداد از قالیبافان اسدآبادی بیش از  1040متر فرش

دستباف تولید و روانه بازار کرده اند.
وی با بیان اینکه از  5هزار بافنده فرش دستباف فعال این شهرستان  1313نفر عضو شرکت
تعاونی فرش دســتبافت ،تعداد  388نفر از قالیبافان تحت پوشــش کمیته امداد و  1۶نفر
تحت پوشش بهزیستی قرار دارند خاطر نشان کرد:در حال حاضر در این شهرستان  5نفر
پشتیبان وجود دارد که تعداد  100نفر نیز زیر مجموعه این پشتیبان ها قرار داشته و مابقی
قالیبافان نیز به صورت شخصی دارای فعالیت هستند.
قربانی تعداد فرش بافان بیمه این شهرســتان را  38۶نفر برشمرد و تصریح کرد:در حال
حاضر  1003دار قالی فعال در این شهرســتان وجود دارد که ســال گذشــته  750مورد
بازرسی از دارهای قالی فعال انجام گرفت .
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مدیر کل دفتر امور شهری در تودیع و معارفه شهردار کبودراهنگ:

قانونمداری جزو الینفک مدیریت شهری است
■ شهردار جدید و شورای شهر برای جبران عقبماندگی کمر همت ببندند

کبودراهنگ -اکرم حمیدی -خبرنگار
همدانپیام :مراسم تودیع و معارفه شهردار
کبودراهنگ بــا تأخیر  40دقیقــهای و با
حضور مدیر کل دفتر امور شهری ،معاون
وی ،فرماندار و اعضای شوراهای اسامی
این شهر برگزار شد.
مدیر کل دفتر امور شــهری در این مراسم
گفت :انتظار میرفت که مراســم تودیع و
معارفه با شکوهتر برگزار میشد و در این
خصوص باید شــأن و منزلت و جایگاهها
حفظ شود.
سیدحســین جعفــری افــزود :مدیریت
شهری در کشــور ما بسیار گسترده است
بر عکس کشورهای دیگر  17دستگاه در
جریان مدیریت شهری هستند .بنابراین ما
باید شــرایط رو طوری رقم بزنیم که همه
چیز به خاطر مردم و به نفع مردم باشــد
و خروجی مدیریت شــهری باید آسایش
و رفاه مردم باشــد و آن چیــزی که ما را
به این هدف میرساند قانونمداری است
که جزء الینفک مدیریت شــهری است و
این قانونمداری سلیقهای و برداشتهای
شخصی نیست.
وی افــزود :تمام دغدغه و رویکرد ما این
است که شــأن شــوراها رعایت شود و
آنها بتوانند قولهایی کــه به مردم دادهاند
را جامعه عمل بپوشــانند بنابراین فلسفه
وجودی شــوراها خدمت به مردم است و
به تبع این خدمت باید رضایتمندی مردم
نیز وجود داشته باشد.
جعفری خاطرنشــان کرد :رویکرد دیگر
ما توجه بــه اتحاد ،پشــتیبانی ،آموزش،
مشاورهای و ...شوراها است و اینکه بتوانیم
یک نوع اســتقال عمل به شوراها تزریق
کنیم که نمونه آن انتخاب شهردار است.
وی تأکیــد کرد :شــخصی که بــه عنوان

شــهردار انتخاب میشــود باید از مسائل
شهری آگاهی داشته باشد و تعامل و تفاهم
که با شــهروندان نیاز است به آن بپردازد
و بتواند شــهرداری را به جایگاه اصلی آن
برساند و روزمرگیها را کنار بزند و با یک
انرژی مثبت بتواند جبران عقبماندگیها
را داشته باشد.
وی همچنیــن ادامــه داد :مشــکل عمده
شهرداریهای کشور بحث درآمد است و
شــهردار باید شخص توانمندی باشد و با
استفاده از شیوه های نوین سرمایهگذاری
باید درآمدها را افزایش دهد تا شهرداری
به یک درآمد پایدار برسد.
جعفری خطاب به شــهردار جدید افزود:
تفاهم و تعامل ،استفاده از شیوههای نوین
خاقیت در بحــث درآمدزایی ،پرهیز از
انتصابات و جذب نیــرو ،پرهیز از انجام
پروژههای غیرضروری که ســودی برای

شــهر ندارد و روی آوردن به پروژههای
کارشناســی شــده که برای مردم منفعتی
داشته باشد را در سرلوحه کاری خود قرار
دهد تا بتواند با اتحاد و همفکری شوراها
گامهای موثری بریا عمران و آبادانی شهر
بردارد.
فرمانداری کبودراهنگ نیز در این مراســم
عنوان کرد :شــوراها و شهردار جدید باید
با همدلــی و همفکری و تعامل و برادری
کمر همت ببندند و در راستای رفع مسائل
و مشــکات شهر تاش کنند و صداقت،
قانونمــداری و خدمت بــه مردم هدف
اصلی آنها باشد.
حجــت ا ...مهدوی افزود :کاری بکنیم که
بماند ،نــه کاری بکنیم که بمانیم .بنابراین
رضایتمندی مــردم و ایجاد اعتماد برای
مردم یکی از مهمترین مســائلی است که
شوراها و شــهردار باید به آن توجه کنند

ماه امســال این انتخابات برگزار میشود
و انتخابات به عنوان آبروی کشــور است
و یــک پــروژه ملی و اثرگذار اســت که
مشارکت مردمی بسیار مهم است همچنین
برگزاری قانونمندی انتخابات ،ســامت
انتخابــات ،انتخابات رقابتــی و به دور از
تفریط و افــراط ،بیطرفی کامل از طریق
مدیران دستگاههای اجرایی از جمله موارد
مهمی اســت که باید توجه خاص به این
موارد بشود.
سرپرســت شــهرداری کبودراهنــگ نیز
اظهار داشــت :از  ۲3دی ماه که به عنوان
سرپرست شهرداری آغاز به فعالیت کردم
تاکنون درآمد شــهرداری  ۲میلیارد و 800
میلیــون تومان بود و تمام حقوق معوقات
کارگران و پرســنل شــهرداری از آذر ماه
تاکنون پرداخت شد.
فاح افــزود :در مدت 4
مــاه به عنوان سرپرســت
چرا که آنها وظایف
شهرداری بودم تمام توان
بسیار ســنگینی در
خود را برای رفع مشکات
این خصــوص بر
شهرداریها به کار گرفتم
دوش دارند.
امیدوارم که مورد رضایت
وی خاطرنشان کرد:
مردم واقع شــود همچنین
تعامل کلمه بســیار
عمــده
مشــکل
در حوزههــای درآمــد،
مقدســی است که
شــهرداریهای کشور
فرهنگــی ،شهرســازی،
شهردار باید با تمام
بحــث درآمد اســت و
عمران و فضای ســبز و...
ادارات شهرســتان
شــهردار باید شخص
با همــت همــکاران در
تعامل بیش از پیش
توانمنــدی باشــد و با
شهرداری گامهای موثری
داشته باشــد و در
اســتفاده از شیوه های
برداشته شد.
یــک ارتبــاط چند
نوین ســرمایهگذاری
شهردار جدید کبودراهنگ
ســویه بــرای رفع
باید درآمدها را افزایش
نیز در این مراســم گفت:
مشــکات مــردم
دهد تا شهرداری به یک
امیــدوارم ایــن وظیفــه
تاش کند.
درآمد پایدار برسد
ســنگینی کــه بــر عهده
فرماندار کبودراهنگ
من قرار داده شــده بتوانم به نحو احسن
در ادامــه بــه انتخابات مجلس شــورای
انجام دهم و شــرمنده مردم نباشم چرا که
اســامی نیز اشــاره کرد و افزود :اسفند

فرصت خدمت به مردم زودگذر اســت و
اگر هدفمان غیر از این باشــد قطع ًا ضرر
خواهیم کرد.
محمدرهگشا افزود :استفاده از جوانان به
عنوان همیاران شهردار ،توجه به شهروند
مداری ،تکریم اربابرجوع ،اعتمادسازی
و ...از مهمترین مواردی اســت امیدواریم
با اتحــاد و همدلی شــوراها و مجموعه
شــهرداری بتوانیم با بهرهگیری از شــیوه
نوین پاسخی شایســته به انتظارات مردم
داده باشیم.
رئیس شــورای اسامی شهر کبودراهنگ
نیــز ضمن تقدیــر از خدمــات  4ماهه
فاح سرپرســت شــهردار کبودراهنگ
گفت :شــوراهای اســامی در این دوره
فراز و نشــیبهای زیادی را طی کردند
و امیدواریــم با انتخاب محمد رهگشــا
به عنوان شــهردار که وی  ۶ســال عضو
شورای اسامی شــهر بودند و از مسائل
و مشکات مطلع هستند بتوانیم با اتحاد
و یکدلی و بدون حاشــیه و با رفع موانع
در جهت عمران ،توسعه و پیشرفت شهر
تاش بیشتر داشته باشیم و مدافع حقوق
مردم باشیم.
غام رضا قلیئــی در ادامه افــزود :این
مراســم تودیع و معارفه که برای شهردار
برگزیده شده به هیچ وجه قابل قبول و در
شأن آنها نیست و باید همراهی با شکوهتر
با حضور دیگر مسئوالن شهرستان برگزار
میشد که متأسفانه کوتاهی شده است.
در پایان اعضای شــورای اســامی شهر
کبودراهنگ نیز اظهار داشتند :که با اتحاد،
همفکری و انســجام شــوراها با شهردار
جدید برای جلب رضایت مردم رســیدن
به موقعیت و توسعه و آبادانی شهر تاش
بیش از پیش خواهند داشت.

خبر

نهاوند از 11خرداد شهر بی دستفروش
می شود

نهاونــد معصومــه کمالوند-خبرنگار همدان پیام :ســامان دادن
دســتفروش ها و وضعیت سد معبر در خیابان های شهر نهاوند سال
هاســت هم دامن گیر سیمای شــهری شده است و هم وعده اجرا
نشدنی چندین شهردار و مدیریت شهری است که برخی مواقع هم
مانع موفقیت در اجرای طرح های اقتصادی یا زیباســازی ســیمای
شهری از جمله بازار روز شده است.
سد معبری که از طریق دستفروش ها در پیاده روهای کم عرض خیابان
های اصلی شــهر هم جا خوش کرده اســت و به معضلی جدی برای
مدیریت شهری تبدیل شده است.
پس از انتقال بازار روز جدید نهاوند از خیابان ســعدی به میدان امام،
که با هزینه سرمایه گذار بخش خصوصی ایجاد شده بود اغلب کاسبان
بازار قدیم قانع به این انتقال نشدند و دستفروشی را در خیابان قیصریه
ترجیــح دادند و تقریبا این خیابان را به تصرف خود درآوردند و همین
ســبب شــد تا پروژه انتقال بازار روز به مکان جدید تقریبا با شکست
مواجه شود و از طرفی هم عاوه بر تقویت ترافیک در ساعت های پیک
تردد  ،سیما و منظر شهری را هم با تبدیل این منطقه به زباله دان میدان
تره بار تبدیل کرده بود که این صحنه برای شهر گردشگر پذیری مثل
نهاوند که میهمانداری می کند ،چندان قابل قبول نبود.
حاال شهردار نهاوند قرار است این وضعیت را برای همیشه ساماندهی
کند و البته اعام کرده اســت اگر چنانچه دستفروشی این طرح را اجرا
نکند اعمال قانون خواهد شــد .محمد حسین پور در این باره گفت:
بــا هدف اجرای تبصــره  1بند  ۲ماده  55قانون شــهرداری ها و به
منظور رفاه حال شهروندان و ساماندهی دستفروشان ازمورخ  11خرداد
ماه طرح جمع آوری و رفع ســد معبر در ســطح شهر اجرا می شود و
دستفروشــان موظفند در مکان جدید بازار روز واقع در پشت مصلی
مستقر شوند .وی با بیان اینکه متقاضیان می توانند برای رزرو یا گرفتن
مکان در بازار روز به مدیریت این بازار مراجعه کنند ،همچنین مبلغی را
بعنوان اجاره به منظور حمایت از این قشــر روزانه  5000تومان اعام
نمود و گفت :با توجه به اعتراضهای کسبه و مردم که ناشی از نارضایتی
سد معبر پیاده رو و مسدود شدن محل تردد عابران است و با توجه به
تأثیرگذاری نامطلوب بر انضباط شهری و اجتماعی ،از  11خرداد طرح
با هماهنگی و همکاری دســتگاههای ذی ربط به اجرا درخواهد آمد.
حســین پور با بیان اینکه مدیریت شــهری باهدف رسیدگی و تحقق
مطالبات شهروندان این طرح را باجدیدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و
با اجرای طرح ساماندهی دستفروشان تاش دارد رضایتمندی شهروندان
 ،کسبه و حتی دستفروشان را جلب خواهد کرد.
وی بر اســتمرار این طرح و همکاری بساط گســتران با ماموران رفع
سد معبر تا رسیدن به نقطه مطلوب تاکید کرد و افزود:شهرداری بدون
هیچگونه تبعیض و در راســتای قانون با برهم زنندگان نظم شــهری
برخورد می کنند.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی (نوبت سوم)
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
اتحادیه قنادان و آجیل فروشان

بر اساس ماده  6آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان شهرستان همدان برگزار گردد .لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف
مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل میآید از روز سهشنبه مورخ  98/۳/7لغایت روز سه شنبه مورخه  98/۳/21به مدت  1۰روز کاری (بدون احتساب ایام تعطیل) با مراجعه به سامانه ( i r a n i a n a s n a f .i rدر صفحه اول
سامانه /سامانه ساران (انتخابات الكترونیک) /ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیههای صنفی) نسبت به ثبتنام و تكمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب ،مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عكس پرسنلی و
اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن پرینت ثبتنام ودو قطعه عكس  ۳×4به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبین
)1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
)۳عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر میشود).
 )5عدم اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در
هیأت مدیره اتحادیه (مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش
و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی
خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مكان آن تغییر نیافته
باشد.
 -9وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
 -1دو قطعه عكس  ۳×4جدید
 -2پروانه کسب معتبر دائم
 -۳شناسنامه
 -4کارت ملی
 -5مدرک تحصیلی (دیپلم به باال)
 -6اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأتمدیره
می باشند.
 -7آدرس ،تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

C M

وظایف و اختیارات اتحادیهها برابر ماده  30قانون نظام صنفی
عبارت است از:
الف) ارائه پیشنهاد برای تهیه ،تنظیم یا تغییر ضوابط صدور
پروانه کسب و انواع پروانههای الزم برای مشاغل ،به اتاق اصناف
شهرستان ،ب) اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و
کمیسیون نظارت د) صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک
متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه) ابطال پروانه کسب و
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون
نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه
کسب دایر میشوند مطابق ماده ( )27این قانون یا پروانه آنها به
عللی باطل میگردد و) تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر
دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز) تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به
اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب ح) ایجاد تسهیالت
الزم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با
کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی ط) تشكیل کمیسیونهای
رسیدگی به شكایات حل اختالف ،بازرسی واحدهای صنفی ،فنی و
آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی) وصول
مالیات ،عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها،
شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت ک) هماهنگی با
شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین
شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به
تصویب کمیسیون نظارت برسد ل) ارائه پیشنهاد به منظور تیین
نرخ کاال و خدمات ،حدود صنفی ،تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز
در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت
رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده  11اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی
رئیس:
■ انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف ،امضای کلیه اسناد و مكاتبات اتحادیه،
ارائه گزارش فعالیت و عملكرد اتحادیه به اتاق اصناف هر سه ماه یكبار ،گزارش فعالیت و عملكرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به
صورت ساالنه ،موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره ،کسب موافقت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود،
پیگیری فعالیتهای توسعهای اتحادیه از جمله آموزش ،پژوهش ،ارتقا و بهرهوری و بهبود کسب و کار ،پیگیری و برنامههای مدون
اتحادیه ،انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاورهای و تخصصی برابر آییننامه بند ب ماده  ۳7قانون نظام صنفی

نواب رئیس
■ در غیاب رئیس اتحادیه (هنگام مرخصی و مأموریت) ،نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند ،شرکت در جلسات
با هماهنگی رئیس اتحادیه ،پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه

دبیر
■ تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه ،هماهنگی امور کمیسیونها تحت
نظارت رئیس اتحادیه
خزانهدار
■ مسئولیت نظارت بر عملكرد مالی اتحادیه ،اظهار نظر در خصوص پیشنویس بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی ساالنه اتحادیه،
پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب آییننامه تبصره  1ماده  ۳1قانون نظام صنفی  ،ارائه گزارش عملكرد مالی
اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه
بازرس اتحادیه
■ بررسی ،بازرسی و تهیه گزارش از عملكرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آییننامه شرح وظایف بازرس از
جمله نحوه صدور ،تمدید ،تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه ،نحوه اجرای ماده  27قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه
برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ،نحوه اجرای ماده  28قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه برای
تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ،امور مالی اعم از درآمد ،هزینه و بودجه مصوب ،وجوه دریافتی به ازای خدمات
غیرموظف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد ،تشكیل کمیسیونها ،برگزاری دورههای آموزشی ،اجرای
مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت ،بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه،
بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

علی سلیمانی -رئیس هیأت اجرایی انتخابات
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وزیــر امــور خارجــه کشــورمان ،بــه اظهــارات اخیــر دونالــد
ترامــپ رئیــس جمهــور آمریــکا در ژاپــن واکنــش نشــان داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریــف در صفحــه توئیتــر
خــود نوشــت " :آیــت ا ...خامنــه ای مدتهــا پیــش بــا صــدور
فتوایــی در منــع تســلیحات هســته ای ،اعــام کردنــد کــه مــا
بــه دنبــال دســتیابی بــه ســاح هســته ای نیســتیم .تروریســم
ِ
اقتصــادی " تیــم ب " بــه مــردم ایــران آســیب می رســاند و در
منطقــه تنــش ایجــاد می کنــد.
اقدامــات و نــه حرف هــای دونالــد ترامــپ نشــان خواهــد داد کــه
هــدف وی هــم همیــن اســت یــا خیــر! "

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

واکنش ظریف به اظهارات اخیر ترامپ
در توکیو

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی
زندانیان مهریه

ســخنگوی قوه قضائیه درباره دســتور رئیس قوه قضاییــه مبنی بر آزادی
زندانیان مهریه توضیحاتی ارائه کرد.
غامحســین اسماعیلی ،در خصوص اخبار اخیر منتشــر شده درباره زندانیان
مهریه گفت :در جلســه شورای رؤسای کل دادگستری کشور ،آیت ا ...رئیسی
رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیتهای ملی و
فتواهای مراجع ،بر بازنگری پروندههای زندانیان مهریه تاکید کردند.به گزارش
ایســنا اسماعیلی گفت :رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانون،
مقرر کردند هرکجا که ثابت شــد زوج توان پرداخــت مهریه را ندارد ،باید از
زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد
و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس
احتماال منتفی میشود

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس از حذف مصوبه پارلمان
درباره استانی شدن انتخابات قوه مقننه خبر داد.
قاســم میرزایی نیکو  ،با اشــاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصاح
مــوادی از قانــون انتخابات مجلس در این کمیســیون ،گفت :شــورای
نگهبان ایــرادات  ۲۲گانهای درباره این طرح وارد دانســته بود که پس
از تعطیات مجلس این موضوعات را در کمیســیون بررســی میکنیم.به
گزارش تســنیم  ،میرزایی ادامه داد :با توجه به اینکه شــورای نگهبان به
این مصوبه مجلس ایراد خاف شــرع وارد کــرده ،نمیتوان این مصوبه
را اصــاح کرد و به همین دلیل باید این موضوع را از دســتور کار خود
خارج کنیم.

نماینده نهاوند در مجلس در دفتر همدان پیام:

خبر
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان:

بنای مذاکره با هیچ مقام دولتی آمریكا
نداریم
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اظهار کرد :در حال
حاضر در مرحله میانجیگری بین ایران و آمریکا نیستیم.
سید عباس موسوی ،در نخستین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران
داخلی و خارجی ،که بیش از  70دقیقه به طول انجامید با ابراز امیدواری
مبنی بر این که تعامل خوبی بین وزارت امور خارجه و خبرنگاران به مانند
گذشته برقرار باشد ،گفت :در ابتدا و پیش از آغاز به سواالت مروری بر
تحوالت دیپلماتیک در هفتههای اخیر میکنم .همان طور که در جریان
هســتید با خروج غیر قانونی آمریکا از برجام و تحمیل شرایط سخت
اقتصادی از سوی این کشور به ما و تروریسم اقتصادی که آنها علیه ایران
آغاز کردهاند دیپلماسی جمهوری اسامی ایران وارد فاز جدیدی شد.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان در ادامــه صحبــت هــای خــود در
ایــن نشســت مطبوعاتــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر ایــن کــه در
چنــد روز گذشــته شــاهد اظهــارات متناقــض ترامــپ  ،رئیسجمهــور
آمریــکا در مــورد روابــط ایــران و آمریــکا بودهایــم .چنــان کــه رئیــس
جمهــور آمریــکا روز گذشــته نیــز در دیــدار بــا نخســت وزیــر ژاپن بار
دیگــر بــر تمایــل کشــورش جهــت مذاکــره بــا ایــران تاکیــد کــرد .نظر
جمهــوری اســامی ایــران در مــورد ایــن رفتارهــای متناقض چیســت؟
اظهــار کــرد :همــان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز اعــام کردهایــم ایــران
بــه لفاظیهــا توجهــی نــدارد و آن چــه کــه بــرای مــا مهــم اســت تغییر
لفاظیهــا بــه تغییــر رویکــرد اســت .مــا بــر اســاس رفتــاری کــه مــی
بینیــم تصمیــم گیــری میکنیــم و آن چــه کــه بــرای مــا مهــم اســت
تغییــر رویکــرد در رفتــار آمریکایــی اســت.
ایــن دیپلمــات همچنیــن در مــورد پیشــنهاد مطــرح شــده از ســوی
محمــد جــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در عــراق
مبنــی بــر امضــای معاهــده عــدم تعــارض بــا همــه کشــورهای
خلیــج فــارس  ،اظهــار کــرد :همــان طــور کــه اســتحضار داریــد
کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس از مهمتریــن کشــورهای
همســایه مــا هســتند.
در کنــار ســایر همســایگان مــا  .بنابرایــن جمهــوری اســامی ایــران
تاکنــون ایدههایــی بــرای گســترش هــر چــه بیشــتر روابــط بــا آنهــا
مطــرح کــرده اســت و ایــن ایــده نیــز در همیــن چارچــوب مطــرح
شــده اســت .ایــن موضــوع ایــده جدیــدی نیســت و پیــش از ایــن
نیــز آقــای ظریــف پیشــنهاداتی را در ایــن چارچــوب ارائــه کــرده
بودنــد .از جملــه ایــن کــه ایشــان پیشــنهاد مجمــع گفتوگوهــای
منطقــهای را در ایــن زمینــه مطــرح کــرده بودنــد و پیشــنهاد اخیــر
نیــز در راســتای پیشــنهادات قبلــی اســت.
وی همچنیــن در مــورد موضــع پایبنــدی اروپاییــان بــه برجــام و
انجــام تعهداتشــان در رابطــه بــا ایــن توافــق بینالمللــی نیــز ،خاطــر
نشــان کــرد :اروپاییــان بــه صــورت بایــد و شــاید بــه ایــن توافــق
پایبنــد نبودهانــد و مــا بارهــا در ایــن زمینــه تذکــر دادهایــم.

وزارت کشور برنامه ای برای کاهش یا
افزایش استان ها ندارد
معــاون سیاســی وزیــر کشــور اعــام کــرد :بــر خــاف برخــی
اخبــار منتشــر شــده ،وزارت کشــور هیچ برنامــه ای برای تقســیمات
کشــوری در ســطح کاهــش یــا افزایــش اســتان هــا نــدارد.
در پــی انتشــار برخــی اخبــار و ادعاهــا مبنــی بــر تشــکیل اســتان
هــای جدیــد در کشــور ،جمــال عــرف معــاون سیاســی وزیر کشــور
در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا رد ایــن اخبــار ،اعــام کــرد :طبیعــی
اســت کــه در حــوزه تقســیمات کشــوری ،تقاضاهــا و درخواســت
هایــی مبنــی بــر تبدیــل یــا ارتقــاء تقســیماتی برخــی بخــش هــا و
شــهرها وجــود دارد کــه رســیدگی بــه آن هــا طبــق قانون تقســیمات
کشــوری و بــا در نظــر گرفتــن مختصــات و ویژگــی هــای فنــی و
تخصصــی ،در مراحــل مختلــف رســیدگی اســت ،ولــی کاهــش یــا
افزایــش اســتان هــای کشــور مقولــه متفاوتــی اســت و در شــرایط
کنونــی ،وزارت کشــور هیــچ برنامــه ای بــرای تقســیمات کشــوری
در ســطح کاهــش یــا افزایــش اســتان هــا نــدارد.
سیدحسن خمینی:

نفی واقعیت نفی خودمان است

یــادگار امــام گفــت :مــا نبایــد بــر کارهــای ناممکــن پافشــاری
کنیــم ،مــا بایــد واقعیــت را کنتــرل و مدیریــت کنیــم؛ چــرا کــه
نفــی آن نفــی خودمــان اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین سیدحســن
خمینــی در دیــدار بــا وزیــر ،معاونــان و کارکنــان وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت :از گذشــته عبــرت بگیرید
و اگــر کار اشــتباهی کردهایــد آن را تکــرار نکنیــم .واقعیــت را
بایــد مدیریــت کــرد ،چــرا کــه نفــی آن نفــی خودمــان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه ارتباطــات بایــد بــر گذشــته دقــت
کنیــم ،اظهــار کــرد :مــا نبایــد بــر کارهــای ناممکــن پافشــاری کنیــم.
نمیگویــم بــا واقعیــات کنــار بیاییــم امــا بایــد آن را کنتــرل کنیــم.
از کارهــای خــوب نیــز بایــد پنــد بگیریــم کــه از مــوارد خــوب آن
در حــوزه ارتباطــات ،جوانگرایــی اســت کــه پــس از  40ســال رخ
داده و امــروز شــاهدیم کــه از ایــن رو ،مجموعــه وزارت ارتباطــات
از ســایر مجموعههــا توانمندتــر اســت.
یــادگار امــام بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از مــوارد مهــم در تاریــخ
انقــاب ،اتــکاء بــه جوانــان اســت ،گفــت :بــر ایــن امــر نقــاط
ضعفــی هــم مترتــب هســت ،امــا اگــر ایــن عامــل نبــود ،حرکتــی
ایجــاد نمیشــد .اگــر نیــروی جــوان را بــه فکــر واداریــم و حتــی
تصمیمگیــری را بــه آنــان واگــذار کنیــم ،نــه اینکــه آنــان را ابــزار
کنیــم ،از مشــکات فعلــی عبــور میکنیــم.

بهرام نیا :گفتاردرمانی معیشت مردم را خوب نمیکند
« معصومه کمالوند

معیشــت ضعیف ،گرانــی و اقتصاد
بیمــار و بیجان کشــور موضوع اصلی
کشور و رسیدگی به آن مهمترین مطالبه
مردم در شــرایط فعلی تحریــم و البته
مدیریت نشــدن نظارت هاست که نوک
پیکان بیشــتر سمت بهارســتان نشینها
است.
 3ســال از مجلــس یازدهــم میگذرد
وعملکرد ایــن دوره به منزله یک آزمون
ورودی بــرای مجلس آینده اســت که
انتخابات اســفندماه مشخص میکند چه
کســی بیشتر از ســایرین پای کار بود و
ماندنش به انتخاب و صاح مردم است
یا خیر؟
هرچند در این دوره سیاســت داخلی و
خارجی کشور بر سایر مسایل مطرح در
کشــور غلبه پیدا کرد و اوضاع اقتصادی
هم اجازه پیشروی در بسیاری موارد را
هم نداد.
یــک طرف مجلس بود و وعدههایی که

مصوبه افزایش حقوق کارمندان
به کجا رسید؟

کمیسیون بودجه قرار شد نشستی بگذارد
و به جمعبندیهایی برسد و نتیجه هر چه
باشــد دولت موظف به اجراست .در غیر
اینصورت این دهن کجی به مجلس و مردم
است که هرکس ســاز خودش را بزند و
مصوبه مجلس را اجرا نکند.

احساس میشود مجلس دست
به عصا حرکات میکند و قاطع نیست
و قدرت دولت به مجلسی میچربد،
این ناشی از یا شرایط فعلی کشور،
یا دادوســتدی در میان است؟ وقتی
ابزاری مثل نظارت را دارید!؟

شرایط کشــور بهاندازه کافی مشکل دار
است و نمیشود آن را حادتر کرد بهاندازه
کافی مشکل هست و نمیشود درگیر شد
اگر هم ماحظهای هست از این نظر است
و اال اگر قانون اجرا نشــود از طریق قانون
مجلس میتواند پیگیری و رئیس جمهور
باید پاسخگو باشد اما در شرایط فعلی نباید
جو را ملتهب کرد مشــکات در مجلس
مطرح میشود تورم سومدیریتها و ..اما
شدت آن را باال نمیبرند که شرایط ملتهب
شود و دامن زدن به آن به مردم بیشتر آسیب
میزند.
وقتی موضوعی مصوب میشود نمایندگان
رای میدهنــد که مثا حقــوق کارمندان
درصــدی افزایش یابد حاال دولت ســاز
خــودش را بزند هارمونی برقرار نیســت
یا تعمدی در کار اســت که بیشترتمایل به
غالب کردن سیاست خودشان هستند و که
حاال گفتن این مســایل در این شرایط هم
چندان به صا ح مردم و کشور نیست.

برداشت شما از اوضاع اقتصادی
کشور چیست؟

در شرایط فعلی اعتماد به مسئولین که یک
سرمایه اجتماعی محسوب میشود تحلیل
رفته اســت قیمتهای خودرو و مایحتاج
مردم لحظهای و شــناور اســت ،معیشت
مــردم جامعه نگران کننده اســت و همه
اینها یک پیام دارد صبوری در وفاداری به
نظام و دینمداری مردم است که نباید این
وفاداری و صبوری مردم مفری برای گریز
ما از بار مسئولیتی باشد که بعهده داریم و
سواستفادهای از سکوت مردم نشود.
امــروز فان کاال یک قیمت و ســاعتی
دیگــر قیمتی دیگر دارد ثبــات در بازار
قیمتهــا نداریم کســی هم پاســخگو
نیست مســولین خیلی راحت میگذرند
ارکان حکومتی کشور هرکس به تناسب
حــوزه اش باید ورود کند اما متاســفانه
همه چیز گفتار درمانی شــده است همه
چیز که گل و بلبل نمیشود دید ،از نظر
آقای رئیسجمهور که چند روز پیش در
صحبتهایش گفت همه جیز گل و بلبل
و خوب اســت ،هرچند مــا قبول داریم
باید به جامعــه امید تزریق کنیم .اما باید
واقعیتهــا را هم دید .این بی توجهیها
به اعتماد مردم نسبت به مسئولین آسیب
وارد میکند و این آسیب برابر با تحلیل
رفتن مهمترین سرمایه اجتماعی و اقتدار
آن است.
گفتــار درمانی تا کجــا؟ این یک معضل
است و نمیشود توپ را به زمین یک قوه
خاصانداخت همه ما مســئولیم هرکس
بتناسب مسئولیتش باید ورود کند در جلسه
اخیری هم که با قوه قضاییه داشتیم عنوان

پیش از این به مردم در حوزههایشان داده
بودنــد از طرفی اوضاع حاکم برکشــور
و دولت داری مســئولین و این میان هم
مصلحتهایی که عدهای از آن ســخن
میگویند مجلسی دست به عصا را نشان
داد .از حوزه کان که بگذریم هر نماینده
در شهرســتان خود وظایف و تعهداتی
نسبت به مردم و آرای آنها داشته است که
بازده زمانی استاندارد برای اجرای آنها
هم  3سال است و سال آخر معموال یک
فرصت برای جمعبندی و البته آماده شدن
برای دور بعدی است که عما نمیشود
روی آن حساب کرد.
حسن بهرامنیا نماینده نهاوند در مجلس
یازدهم در شــرایطی به دفتــر روزنامه
همدانپیــام آمد که گرانــی کاغذ و نبود
نظــارت دقیق بــر واردات کاغذ و وارد
کردن هرکاالیی بجز کاغذ به اســم کاغذ
آن هم با ارز 4هزار تومانی ،رســانهها را
به چالش تعطیلی کشانده و و هفتهنامه و
ماهنامههایی که تعطیل یا گاهنامه شد و

روزنامههای کشوری هم که از صفحات
آنها کاسته شد تا همچنان کجدار و مریز
به رسالت رسانهای خود ادامه دهند.
بهرامنیا معتقد است این 3سال را آنطور
که باید بلکه فراتر هم عمل کرده اســت
و همیــن را دلیلی بــر ادامه حضورش
بــرای دورآینده ماراتن انتخاباتی مجلس
دوازدهم اعام میکند.
نماینــده نهاونــد در مجلس شــورای
اســامی ،عمــده فعالیتــش را احیای
پروژههــای تعطیل و حتی در شــرایط
اقتصادی که مجلسیها و دولت مجوز
تعریف پــروژه جدیــد را باطل کرده
بودند۶ ،پــروژه ملی برای شهرســتان
تعریــف و آنهــا را روی ریــل اجرا
گذاشــت از جمله آن تقویت راههای
ارتباطی و ایســتگاه دوم قطار به طول
۲۲کیلومتر در شهرک شهید حیدری که
قرار اســت هفته آینده با حضور وزیر
کلنگ زنی شود.
شاهرخی اســتاندار همدان چندی پیش

کردهایم.
مدیران کمتحرک و کمانگیزه در این شرایط
باید حساب خودشــان را مشخص کنند
در شرایط حساس فعلی که کشور درگیر
یک جنگ تمام عیار اقتصادی با امریکا و
عیادی آن اســت باید تکلیف روشن شود
اتاق جنگ تشــکیل شــود فرمانده جنگ
مشخص است جنگ اقتصادی هم مدیر و
وزیر جهادی میخواهد مجلس هم باید با
این روحیه ورود کند.
کسی نمیتواند کنار بکشد.
در حــال حاضر در کشــور ظرفیتهای
بالقوهای که که باید بالفعل شود کم نداریم،
تجربه تحریم هم داریم اما این بار شرایط
حساستر و مقطع شدیدتری است دست
به عصا نمیشود راه رفت.
برخی مدیران در کشــور با خوف و رجا
تصمیــم میگیرند! باید خودشــان را در
این شــرایط سهیم کنند وقتی سران  3قوه
تصمیمی میگیرند نباید مدیری احساس
ترس کند که مبادا فردا باید به دستگاههای
امنیتی اطاعاتی پاسخگو باشد.
مدیر باید ریســک پذیر باشد ما وضعیت
اقتصادی خوبی نداریم
7درصد معادن دنیا در ایران است همینها
را بالفعل کنیم حتی اگر خام فروشــی هم
کنیم برای کشور سودآور است.
پتروشــیمی ارز آوری بســیاری دارد اگر
درســت مدیریت شــود ،اما میبینیم یک
جای کار میلنگد محصوالت پتروشیمی
را با ارز 4هزارو ۲00تومانی و حتی بعضا
بدون پرداخت گمرکی از کشــور خارج
میکنیم اما ارز 10هزار تومانی برای مردم
وارد میشود اینجا باید با کسانی که از این
وفور ســرمایه ملی که در اختیارشان است
سواستفاده میکنند برخورد شود.
قوه قضاییه باید ورود کند و با افراد خاطی
برخورد کند امنیت را برای ســرمایه گذار
فراهم کند.
اینها مواردی است که بخاطر ایجاد ثبات
نسبی همه جانبه در کشور ایجاد شود الزمه
ایجــاد یک هارمونی هماهنــگ در انجام
وظایف میان 3قوه است و بیت الغزل آن هم
یک مطالبه عمومی با عنوان مبارزه با رانت
و رانتخواری ،فساد ،رسیدگی به معیشت
مردم ،مهار تورم و قطع کردن دست کسانی
که منشأ این وضعیت هستند و شفافیتی که
در مجلس گفتیم و اینکه اموال مســولین
برای مردم شفاف باشد تا این اعتماد آسیب
دیده ترمیم شود و مسولین باید از خودشان
آغاز کنند .چند وقت است اعام میکنیم
که حقوقها افزایش داده شــود میگویند
اشکاالتی هست که باید رفع شود.
همین مردم هرچقدر آستانه تحمل را باال
بردهاند صرف ًا بخاطر وفاداری به دین نظام و
حاکمیت است واال این شرایط در هرجای
دیگــری رخ داده بود و این آســیبها به
اعتماد آنها وارد شده بود قطعا واکنشهای
سریعی بدنبال داشت.
لذا باید وارد کار شد و پاسخی به همراهی
مردم داد.

با تجاربی که داشــته به گونهای باید عمل
کند که هم مردم و نماینده را داشــته باشد
و هم سیاستهای دولت را اعمال کند .اگر
فرماندار من بود که گزینه خودم را فرماندار
میکــردم نه تابــع گزینه دولت شــویم.
غالب برنامهریزیهایش هــم پیاده کردن
سیاستهای دولت و همراهی با مجموعه
شهرستان است و حتی سیاستهای نماینده
را هــم بعضا اجــرا نمیکند.فرماندار روز
نخست حضورش در شهرستان گفت برای
کار آمــده ام در این زمینه هم خوب ورود
کرده است همه جوانب را در شهرستان از
اجرا تا نظارت و اعمال سیاستهای دولت
را دارد.

تحلیلهــا میگویــد در حوزه
مدیریتی نهاوند اختالف نظر مدیران
انرژی شهرســتان را گرفته برخی
فرماندار راعامل نماینده میدانند تا
دولت که برشرایط شهرستان تاثیر
گذاشته است شما چه دمی گویید؟
میخواستم عکس این را بگویم ،فرماندار

از انتصــاب مدیــران غیربومی
گلهمند بودید این بــا اصل خدمت
تناقض ندارد؟

در شــرایط فعلی که شهرستان نهاوند به
یک کارگاه ســازندگی فعال تبدیل شــده
است به مدیران قوی و توانمند نیاز است.
حاال بومی یا غیر بومی تفاوت ندارد.
بــرای مثــال :بــرادر زاده ام درامور آب
شهرستان اســت و در دولتهای گذشته
سابقه مدیریتی هم داشته اما این دوره برای
اینکه شبههای پیش نیاید علیرغم پیشنهاد
مســولیتی که به او دادند ،خاســتم بخاطر
اینکه شــایبه پیش نیاید بخاطر من قبول
نکند و حاال برای همین اداره یک مدیر غیر
بومی آوردهاند ،نگاه من دنبال جلب اعتماد
عمومی مردم بعنوان یک سرمایه در تحقق
وحدت برای جبران عقب ماندگیها حتی
اگر پست ومسولیت برای فامیل درجه یک
من از دست برود.

پس ریشــه این اختالفات که
میگویند ،از کجاست؟

در یــک خانواده بحثهــای خانوادگی
هست اختاف نظرها هست و این طبیعی
است .زمانی که تویســرکان بودم پیش از
من17فرماندار بوده که طول عمر مدیریتی
هرکدام 1ونیم ســال بیشتر نبود من 5سال
فرماندار تویســرکان بــودم وحدت موج
میزد حتــی برای کاندیــدای مجلس در
تویســرکان بارها از من دعوت شــد اما
نپذیرفتم و گفتم من بومی آنجا نیســتم و
نخاستم زیاده خواهی کنم.
نهاونــد هم حــاال در اوج تعامل اســت
اختافی وجود ندارد امام جمعه فرماندار
شــهردار هرکدام کار خودشــان را انجام
میدهند اما وقتی نگاه بلندی داریم به وضع
موجود قانع نیستیم و باید از هم مطالبه گر
باشــیم .شهرســتان به طور نسبی در مقام
مقایسه با دورانهای قبل بهترین دوران را
در حال تجربه است.
اگر نگاهم به شهرســتان سیاسی باشد و
فقط خــودم تفکرم و حامیانم را میدیذدم
این اتفاق نمیافتاد برای پروژههایی که صد
در صد با من زاویه دارد اما برای اینکه یک
اشــتغال ایجاد شــود تولید باال برود تمام
تاشــم را برای پیش رفتن واحد تولیدی
آنها پیش برده ام یا مثا بتن سبک که متعلق
به دولت بوده است تاشم را کرده ام نگاهم
یک دید فراگیر بوده است.
بــرای رســیدن به توســعه بایــد همه
دســتگاههای مربوطه پای کار باشند حاال
یک وقتی اســتاندار اســت که هماهنگ
میکند یــا مدیرکل یک مجموعه یا گاهی
هم یک وزیر را به پای سوال یا استیضاح
میکشانیم همین هفته گذشته بابت استخر

در آیین افتتاح ساختمان ۲و نیم میلیاردی
دانشگاه ملی دختران نهاوند که با حضور
وزیر علوم در شهرستان برگزار شد او را
نماینده بیقرار خواند.
نماینــدهای که از نظر طیفهای مختلف
تاشش را برای به نتیجه رسیدن کارها به
کار گرفت حاال گاهی زورش میچربید
و آنطور که میخواســت پیش میرفت و
نتیجه میگرفت.
این گفتوگو ماحصل یک نشســت 4
ساعته بهرامنیا نماینده نهاوند در مجلس
با تحریریه روزنامــه همدانپیام در دفتر
مرکزی این روزنامه اســت که با حضور
مشاور رســانهای وی انجام شد و درباره
شرایط فعلی شهرســتان البته خاصه ،و
مواردی که این روزها در مجلس مطرح
است از مصوبه افزایش حقوق کارمندان
در ســال جدید و بایــد و نبایدهای این
مصوبه تا دست به عصا رفتن مجلسیها
وعلت تک نــوازی دولــت در اجرای
مصوبههای مجلس ،انجام شده است.
سرپوشــیده و وعدههایی کــه درباره این
پروژه داده بود در مجلــس انتقاد کردم و
از او خواســتم حرکتی بکند و از مردم هم
عذرخواهی کند.

عملکرد و سیاست کاری تان را
در قیاس با اهدافی که اعالم کردید،
در این مدت چگونه اریابی میکنید؟

معتقــدم عملکــردم در ایــن 3ســال
نمایندگیام را اگــر بر ترازو بگذارید به
جرات میگویم با عملکرد از اول انقاب
تاکنون برابری میکند.
در این مقطع که کفگیر به ته دیگ رسیده
و  70هــزار پروژه داریم ۶5هزار اســتانی
و  5هزار هم ملی اســت که ۲0ســال نیاز
زمان اســت تا این پروژهها به اتمام برسد
و قرار مجلس با دولت این است که پروژه
جدیدی تعریف نشود.
امــا در این شــرایط ۶پروژه ملــی برای
شهرستان گرفته ایم از احیای اجرای پروژه
ســد گرین تا تعریف و اجرای محورهای
مواصاتی شهرســتان از جمله (نهاوند-
آورزمان ،نهاوند فیروزان ،سه راهی کنگاور،
نهاوند بروجرد ،دانشگاه ملی نهاوند ،پروژه
ایســتگاه دوم قطار نهاوند شــهرک شهید
حیدری با اعتبار 170میلیارد تومان و طول
خط ریلی ۲۲کیلومتر ،اســتخر سرپوشیده
شهرک طالقانی را با اعتبار 3و نیم میلیارد
ازوزیر نفت برای شهرســتان گرفتم ،خانه
امید و زیرگذرها ،اجــرای 7۶کیلومتر راه
روستایی و اصلی در حوزه راه و راهداری
فعال اســت.جمله این اقدامات مهم وزیر
ساختی در شهرستان است.
تنها معدن طا در اســتان مربوط به نهاوند
است که بصورت ویژه مطالعه و 150اشتغال
دارد و دیگر معدن فروسیلیس که اگر بخش
خصوصی بتواند انجام میدهد نتواند خود
دولت مصوب کرده که کار را ادامه دهد.
گلخانه شیشــهای غرب کشور مباحثی در
سازمان بازرسی مطرح بود که با پیگیریها
در حال ادامه کار اســت و ۲بار برای آن با
وزیر جلســه گذاشته ام و مشکل هم رفع
شده است.
کارخانه واگن سازی گرینکوه که در حال
پیگیری است که زمینه اشتغال خوبی برای
شهرســتان دارد کارخانه چغنــدر قند از
مطالبات مهم کشــاورزان است با توجه به
کشــت 4هزار و۲00هکتار و 380هزار تن
تولید چغندر در این منطقه ،نبود این صنایع
کشــاورز را متضرر میکرد و دسترنجش
برای هزینههای جانبی هــدر میرفت تا
کنون 30درصد پیشــرفت داشته و300نفر
هم اشتغال دارد.
روز نخســت این نگاه را داشته ام و حاال
هم در حال اجرای آن هستم .و هدفم کار
تاش و توســعه شهرســتان بوده و سایر
مســایل حاشیه اســت دنبال این نبوده ام
که مســولی همراه من نیست جابجا شود
برای ایجــاد هارمونی الزمه تیم هماهنگ
است وقتی یک یا چند نفر خاف جهت
حرکت کنند و پروژهای که بازده زمانی مثا
دو ساله تعریف شده با این رفتارها عقب
میافتد ولی چندان به تغییر این افراد و این
حاشــیهها نپرداختم و تاش برهمراهی با
تیم دولت بوده تا فرصت سوزی و سیاسی
کاری نشــود و از این فرصت برای جبران
توسعه نیافتگی شهرستانی که بیش از  3دهه
در آتش این اختافات و سیاسی کاریها
سوخته ،استفاده کنیم.

مبنــای کارم وحدت بوده و بــا این نگاه
حرکت کــردهام تا اهداف توســعه را در
شهرســتان اجرا کنم اگر بوی اختافی از
تفکری جریانی احساس شده تاش شده
تا اصل خدمت و کار را به حاشیه نبرد.

تعریف شما از توسعه چیست؟

توســعه یک تعریف جامع به معنی رشد
همه جانبــه و هماهنــگ دارد دقیقا مثل
ساختمان یک بدن یک انسنان که هرکدام
نقش خود را برای رشد دارد و یک قسمت
نمیشود بیش از سایر قسمتها توجه کرد
که رشد بی قوارهای خواهد داشت دانشگاه
راه ورزش سیمای شهری و..همه هماهنگ
باشند تا توسعه شکل بگیرد
استاندار برای هرشهرستانی یک سند 3ساله
تدوین کرده اســت که بررسی شده است
از نظرمن سد،بیمارستان ،راه ،گردشگری
وســایر پارامترهــای اصلــی را بصورت
راهبردی شــتابان در بازده زمانی  3ســاله
که فرصت داشــته ام تاش میکردهام که
معتقدم فراتر از این زمان هم پیش رفته ایم
و کار شده است.

اولویتی که در مقایسه با گذشته
و آینده شهرســتان مطرح است،
گردشگری اســت در این حوزه چه
اقداماتی انجام شده؟

 13ســراب بهتریــن آب و هــوا و
موقعیتهــای بکــر گردشــگری را در
شهرســتان داریم که در دورهای در حال
تحلیل بوده خانوادهای میآمدند و صبح
تا غروبــی و هواتاریک میشــد برمی
گشتند زیر ساختی نبود.
محور نهاوند آورزمان ســاالنه 50کشــته
داشــته است باید زیر ساختها را تقویت
میکردیم نخســتین حرکت پیگیری برای
گرفتن ردیف ملی این پروژه بوده که حاال
در حال فعالیت است و ایجاد بیمارستان،
که حاال فعال اســت راههــای مواصاتی
به ســرابها که 18کیلومتر راه مواصاتی
سراب گاماسیاب در حال اجراست.
آقای مونســان ســازمان میراث فرهنگی
کشور در حضورش در نهاوند سرابها را
پایلوت اکوکمپ کشور اعام کرد راههای
مواصاتی روشنایی تقویت امکانات و زیر
ساختها اجرا شــده است ایجاد مجتمع
گردشــگری در سراب فارسبان در مرحله
نازک کاری است ،ایجاد سوییت در سراب
گیان با حضور ســرمایه گذار که در حال
پیگیری است.
در بخش تاریخی هم کاوش الیودیسه در
حال آغاز است ملک مورد نظر تملک شده
است سایر اماکن گردشگری هم ساماندهی
شــده اســت معتقدم کارهای بسیاری در
این بخش انجام شــده است تاش شده
اکوسیستم را هم بر هم نزنیم.

برنامه توسعه محور در شهرستان
تدوین کرده اید؟

روز اول اهداف را مشــخص کردم اقدام
نخســت دانشــگاه بود که اگر بخواهیم
گردشــگری پیشــرفت کند باید آموزش
عالی را توسعه داد ،رشتههای دانشگاه آزاد
از 14به 34رشــته افزایش داده شــد رشته
میکروبیولوژی را اضافه کردیم که در استان
همدان نیســت بروجرد و زنجان تنها این
رشتهها ر دارند.
دانشگاه دولتی دخترانه نهاوند که پیش از
این یک ساختمان استیجاری فنی حرفهای
بود که در۲ونیم ســال ســاختمان ۲ونیم
میلیاردی برای آن ساختیم.

سدگرین مصوبه گذشته است
و و میگویند در حــال مصادره آن
هستید؟

مــا زحمات هر مســئولی در هر دوره و
برههای قدر میدانیم نادیده نمیگیریم سد
پیــش ازنمایندگی ما تعطیــل بود یکی از
دغدغههای شهرستان هم بود ،از طرفی سد
در لیســت 30سد کشور بدلیل عدم تامین
آب از باالدست به تصمیم حاکمیتی دولت
در آســتانه تعطیلی قرار گرفتــه بود و در

حالیکه همه شهرستانهای استان دارای سد
بــود اما نهاوند با دبی آب 10مترمکعب بر
ثانیه از این شرایط برخوردار نبود و همین
تعطیلی ســد دیوار بی اعتمادی مردم هم
قد میکشید .ردیف ملی پروژه هم حذف
شــد.برای همین به عضویت کمیســیون
انرژی رفتم نخستین کارم استیضاح وزیر
وقت نیرو چیــت چیان بود بــا پیگیری
و تاشهــای مداوم این ســد به چرخه
فعالیت بازگشت ردیف ملی هم برای آن
گرفتیم 3میلیون متر مکعب هم برای بخش
صنعت با پافشاری برای آن اضافه و تعریف
کردیم تا تجربه پروژه پتروشیمی که وارد
شهرستان شــد و به بهانه عدم تخصیص
آب برای بخش صنعت بازگشت داده شد،
تکرار نشود.
به گفته مشــاور فنی ســدگرین ،طراحی
قبلی این پروژه اشتباه بود علت هم تحت
تاثیر قرار گرفتن گردشگری در گاماسیاب
و بازگشــت آب به خرم آباد وکهمان بود
که زمینه خشکســالی را فراهم میکرده و
طراحی هم ضربالعجلی بوده است.
اما با طراحی مجدد ســد و در نظر گرفتن
موقعیت گردشگری منطقه ،تراز آب وتاکید
بر حفظ اکوسیســتم پروژه در حال اجرا
است.همین سد 350نفر در پیک کاری آن
در حال فعالیت هستند.

آیا ایجاد کارخانه چغندر و ترویج
کشت پرآب با سند آمایش سرزمین
در تضاد نیست؟

کشــت چغنــدر بــر اســاس گفتههای
کارشناسان آنقدر هم آب بر نیست اما برای
همین هم فکر کرده ایم ودر آینده بصورت
نشا ،کشت میشود که مصرف آب برای آن
به یک بیستم برسد که در سند توسعه هم
دیده شده است.

تعامل مجمــع نماینــدگان با
استاندار و تیم ایشان چگونه است؟

بــا این دیــدگاه که نمیشــود مطلق
صحبت کرد و همه چیز نســبی است اما
در مقام مقایسه با گذشــته تعامل بیشتر
اســت در مجموع ایشان ضمن اینکه در
حال اعمال سیاســتهای دولت اســت
ســعی میکنــد ازظرفیتهــای مجمع
نمایندگان بعنوان انتخاب و نماینده مردم
استان ،استفاده کند.
تعامل نباشــد هم کار پیش نمیرود اما با
تاکید بر حفظ حریمها و تعریف شــرح
وظایفهای مربوطه اما این وظایف باید به
گونهای باشد که نظرات هم دیده شود و در
نهایت آنچه برمبنای منفعت و پیش رفت
استان است در نظر گرفته شود با استاندار
تعامل خوبی داشــته تیم مدیریتی اش هم
همراه بوده و تا االن راضی هســتیم فردا را
نمیدانم چطور شود.

اتحاد مجمــع نمایندگان از نظر
خودشــان مثبت ارزیابی شده اما از
دیدرسانه و مردم اگر اتحادی بوده
منفعت نمایندگان بوده ،چه دفاعی
دارید؟

این اختــاف نظرها طبیعی اســت اما
نهایت آنچه نفع خانواده اســت باید در
نظر گرفته شود ممکن است مدیرکلی که
فعالیت دارد یا قرار اســت بیاید اختاف
نظر باشــد امــا منافع اســتان را ارجح
میدانیم تا منافع شخصی و..

آیا آقای بهرامنیا برای دور آینده
مجلس مجدد کاندیداخواهد شد؟
معتقــدم کار نمایندگــی ســخت و
طاقت فرساســت توانایی جســمی و
صبر تعامــات و ادبیات ارتباط گیری
اجرایــی بــودن آشــنایی بــه راههای
میان برتجربه کار اجــرای و بلد بودن
میخواهــد تا یک کار به نتیجه برســد
بــا وجود اینکه ســلیقه مــا متفاوت با
دولت بود اما بنظرم توانســتم عملکرد
قابل قبولی ارایه بدهم و دغدغه توسعه
شهرســتان و جبران عقب افتادگی آن
باشــد و ادای دین به مــردم را به رفاه
آرامش و ســامت روحی و جســمی
ترجیــح میدهــم و در خدمت مردم
خواهم بود.

حرف پایانی؟

از فعالیتهــای مجموعه همــدان پیام
قدردانی میکنم این رســانه گستره قابل
توجهی دارد در اطاع رسانی نقش قابل
توجهی هم دارد واین رسانه از پیامدهای
شرایط اقتصادی موجود بینصیب نمانده
اســت اما به واسطه رســالت و قدمتی
چندیــن دهه کــه دارد در ایــن اوضاع
نابسامانی بازار کاغذ و وضعیت اقتصادی
رسالت خود را ادامه میدهد.

Y K

فروش داروهای گیاهی در عطاری ها ممنوع است

آزمون وکالت حذف نمیشود

مدیــرکل امــور فــرآورده هــای طبیعــی ،ســنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دارو
بــا تاکیــد بــر اینکــه عطــاری هــا تنهــا مجــاز بــه عرضــه گیاهــان دارویــی هســتند،
گفــت :فــروش داروهــای گیاهــی تنهــا در داروخانــه مجــاز بــوده و عرضــه آن در
عطــاری هــا ممنــوع اســت.
به گزارش ایرنا ،مهناز خانوی تاکید کرد :عطاری ها تنها اجازه فروش گیاهان دارویی
بسته بندی و فله را دارند و اگر فرآورده ای بسته بندی بوده و ادعای درمانی بر روی
آن نوشته شده باشد ،مجاز به عرضه در عطاری ها نیست.
وی ادامه داد :فروش فرآورده ای که شکل دارویی دارد ،در عطاری ممنوع است؛ تهیه
این فرآورده ها تنها از داوخانه ها مورد تائید سازمان غذا و دارو است.

نماینده مردم مایر در خانه ملت حذف آزمون وکالت را شایعه دانست.
محمد کاظمی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به وجود شایعه حذف آزمون وکالت،
مطرح کرد :حذف این آزمون تنها یک طرح مطرح شده در کمیسیون حقوقی و قضایی
بــوده و هنوز برای رأی گیری بــه صحن مجلس راه پیدا نکرده و نیازمند مدت زمان
طوالنی است.
این عضو هیأت رئیســه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با کاهش درآمد
وکا نیــز گفت :کاهش درآمد وکا به علت تعداد زیاد این قشــر از جامعه اســت؛
متأسفانه در برههای از زمان صدور پروانه وکالت افزایش چشمگیری پیداکرد که همین
عامل باعث بروز کاهش درآمد وکا شده است.

خبر

کلید پایش شهري ،پایش جمعی
با گروههاي مردمی

« فیضا ...مظفرپور

پیشــگیري و مقابلــه بــا بایــا بــراي هــر اجتمــاع نیازمند توســعه
بــه عنــوان یــک چالــش مهــم محســوب مــي گــردد .تجزیــه و
تحلیــل و ارزیابــي خطرپذیــري از پیــش نیازهــاي ضــروري بــراي
تصمیــم گیــري هــاي آگاهانــه ،تعییــن اولویــت پــروژه هــا ،برنامــه
ریــزي بــراي اقدامــات کاهــش خطرپذیــري و شناســایي مناطــق در
معــرض خطــر اســت .شــهرها نماینــده سیســتم هــاي متراکــم و
پیچیــده اي از خدمــات بــه هــم پیوســته هســتند .بــه ایــن ترتیب آن
هــا بــا شــمار فزاینــده اي از مســایلي کــه مســبب خطرپذیــري بایــا
هســتند روبــرو مــي باشــند .مــي تــوان بــه عنــوان بخشــي از یــک
آرمــان ،راهبردهــا و سیاســت هایــي را بــراي پرداختــن بــه هریــک
از مســایل ایجــاد نمــود تــا شــهرها را هــر انــدازه کــه باشــند و هــر
هویتــي کــه داشــته باشــند بیشــتر تــاب آور و قابــل زندگــي کــرد.
کلیــد پایــش شــهري ،پایــش جمعــی بــا گــروه هــاي مختلــف مردم
اســت .از آنجایــی کــه پیشــنهاد مــی شــود پایــش شــهري را دانــش
آمــوزان آغــاز کننــد ،مباحــث و آمادگــی بایــد ابتــدا در مــدارس
انجــام شــود و درخواســت مشــارکت و پشــتیبانی در محــل مــورد
نظــر و شــهرداري بایــد گام بعــدي باشــد .در اجــراي پایــش شــهري
تعییــن اهــداف ،برنامــه و جایــگاه آن در برنامــه درســی دانــش
آمــوزان ضــروري اســت.
بــه منظــور افزایــش بهــره وری در آمــوزش و ظرفیــت ســازی
کاهــش خطــر پذیــری بایــا در ســطح شــهر و انتخــاب
روش موثــر و پایــدار ،بررســی آمــاری در بیــن شــهروندان
همدانــی صــورت گرفــت و نتایــج آمارگیــری بیانگــر ایــن
بــود کــه موثرتریــن روش هــا "آمــوزش در ســطح مــدارس
(بــا هماهنگــی آمــوزش و پــرورش) و ســپردن مســتقیم
مســئولیت بــه افــراد (مدیریــت محلــه محــور) " مــی باشــد.
طــرح پایــش شــهری کــه از راهکارهــای دفتــر کاهــش خطــر
پذیــری ســازمان ملــل متحــد مــی باشــد هــر دو ویژگــی مــد
نظــر شــهروندان را در بــردارد.
بنابرایــن اداره مدیریــت بحــران شــهرداری همــدان بــرای
آمــوزش شــهروندی  ،اجــرای طــرح پایــش شــهری بــا هــدف
تبدیــل کــودکان و نوجوانــان بــه راهبــران مهــم پیشــگیری از
بایــا را در محــات ،آغــاز نمــود .ایــن طــرح در چنــد مرحلــه
مــی بایســت اجــرا گــردد کــه در فــاز اول طــرح ،مســابقه پایــش
شــهری ،بــه منظــور ســنجش ســطح آگاهــی دانــش آمــوزان در
مــدارس ســطح شــهر همــدان برگــزار شــد.
بدیــن ترتیــب مــا مــی توانیــم از طریــق طــرح پایــش شــهري،
کودکانمــان را هدایــت کنیــم تــا دربــاره پیشــگیري از بایــا
آگاه شــوند و بــه راهکارهــاي مقابلــه بــا هــر یــک از بایــا
بیاندیشــند.
از مدارس سطح شهر همدان  ۲7مدرسه در این مسابقه شرکت نمودند
و در مجموع  343دانش آموز شــرکت داشــتند .که پس از بررســی
کروکی ها توسط داوران محترم مســابقه ،رئیس کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی شــورای اسامی شــهر همدان ،مشــاور رئیس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی شــورای اسامی شهر همدان و سرگروه آموزشی
اداره کل آموزش و پرورش استان همدان 10،اثر به عنوان بهترین اثر
برگزیده شد.
باحضــور کارشناســان اداره مدیریــت بحــران شــهرداری همــدان
از برنــدگان مســابقه پایــش شــهری ،در  10مدرســه کرامــت،
 15خــرداد ،شــهید آقــا محمدی،شــهید بهشــتی  ،۲مهــر ،مینــو،
معلــم ،بنــت الهــدی ،شایســتگان ،فلســطین تقدیــر بــه عمــل
آمــد.
طــی مراســم عنــوان شــده کارشناســان اداره مدیریــت بحــران
بــا هــدف افزایــش آگاهــی کــودکان و نوجوانــان در خصــوص
پیشــگیری از بایــا بــه ویــژه آگاهــی بخشــی پیرامــون بحــران هــای
محتمــل شــهر همــدان و همچنیــن برگــزاری مســابقات آتــی در
ســطح مــدارس آمــوزش هــای را ارائــه نمودنــد.

حضور  13استاد شریف در فهرست سرآمدان
علمی کشور

فدراســیون سرآمدان علمی ایران  13تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی
شریف را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال  ۹8اعام کرد.
به گزارش ایرنا مدیر امور پژوهشــی این دانشــگاه توضیح داد :فدراسیون سرآمدان
علمی کشور با هدف دستیابی به مرجعیت علمی با تاش معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تدوین و از ابتدای سال  13۹4آغاز به کار کرده است .این برنامه در
نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی و ارائه حمایتهای
ویژه از این افراد ،کشور را به سمت مرجعیت علمی در منطقه سوق دهد.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه شریف گفت :سال  ۹7هفتاد نفر در سطح کشور به عنوان
چهرههای سرآمد و شاخص انتخاب شدند .افراد در دو دسته الف ( 50نفر) و ب ( ۲0نفر)
قرار گرفتند .در این سال هشت عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان سرآمد
انتخاب شدند و رتبه کلی دانشگاه هم در میان دانشگاههای ایران پنجم بود.
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سرپرســت سازمان تامین اجتماعی با انتشــار یک اینفوگرافی ،نسبت به سونامی
پیش از موعدها هشــدار داد.به گزارش ایسنا ،محمد حسن زدا در صفحه اینستاگرام
خود در این باره نوشــت :بی توجهی به اصول و قواعد بیمهای در اداره صندوق های
تامیــن اجتماعی از مهمترین عوامل از بین رفتن تعادل میان منابع و مصارف اســت.
وی افــزود :تصویب قوانین بدون توجه به این اصول ،موجب پیری زودرس صندوق
میشود .اطاعات این پوستر حاوی موارد مهمی است.بر اساس آنچه در پوستر منتشر
شده آمده است ،شــمار بازنشستگان عادی  ۹5۹هزار و  34۹نفر است که  54درصد
بازنشستگان را شامل میشود.

ثبت نام فرزندان
دغدغه امروز خانوادهها

رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی
وزیر آمــوزش و پرورش به خبرگزاری مهر
گفته است ثبتنام یک میلیون و پانصد هزار
دانشآموز پایه اولی از این هفته آغاز شــده
و تا پایان شــهریور ادامه مییابد .وی تراکم
کاسهای پایه اولیها را برای ســال جدید
 ۲۶نفر اعام کرده است.
محمــد پــورداوود مدیــر کل آمــوزش و
پرورش اســتان نیز اعام کرده امســال 30
هزار دانشآموز پایه اولی در مدارس استان
ثبتنام خواهند شد.
آموزش و پرورش که بر اساس سیاستهای
کلی تحــول بنیادین اباغــی از طرف مقام
معظم رهبری امری حاکمیتی اســت .رکن
اساســی تربیت نیروی انســانی اســت .که
در حقیقت اصلیترین ســرمایه کشــور نیز
میباشــد از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی
برخوردار است.
و در ایــن میــان مقطع تحصیلــی ابتدایی
از اهمیــت ویــژهای برای تعلیــم و تربیت
برخوردار بوده و پایه اول تحصیلی (ابتدایی)
نیز جایگاه ویژهتری در مقطع ابتدایی را دارا
میباشــد .زیرا که دانشآموز نه تنها الفبای
فارسی بلکه الفبای زندگی را نیز یاد میگیرد
و به همین جهت در نظام جدید آموزشی به
تبعیت ا زبسیاری از آموزش و پرورشهای
موفق در جهان مثل کشــور ژاپن به موضوع
مهارتآموزی تجربهآمــوزی از امور مورد
عاقه و مورد نیاز دانشآموزان تأکید شــده
اســت .و شــاید روش آزمون و خطایی که
برخی مواقع از آن به عنوان نکتهای منفی در
تصمیمگیری و تصمیمسازیها یاد میشود.
در آموزش و پرورش نونهاالن و پایه اولیها
و به طور کلی دوره  ۶ســاله کودکی بسیار
روشی موثر و مثبت است.
زیــرا کــه در دوره ابتدایی و بــه ویژه پایه
اول اســتفاده از روشهای صــرف نظری
(تئوریک) نه تنهــا به یادگیری دانشآموزان
کمک چندانی نخواهد کرد بلکه ممکن است
تأثیر منفی نیز داشته باشد.
فــرض کنیم اگر معلم بخواهد در پایه اول
ابتدایی به آموزش دســتور زبان فارســی
بپــردازد کاری اســت عبس و خطاســت
زیرا کــه در این دوره به ویــژه پایه اول
دانشآموز ابتدا زبان آموزی تجربه میکند
و بعد از یادگیری مصوتها و صامتها از
یادگیری حــروف الفبا یه یادگیری کلمات
و جمات میرسد و در این آموزشها به
کارگیری دستور زبان در دستور کار معلم
و آموزش دهنده نیســت و فراگیران هیچ
آگاهی از ســاختار دســتور و زبان فارسی
ندارند .و آموزش زبان فارسی در پایه اول
در مناطق دو زبانــه از اهمیت دو چندانی
برخودار میشــود .زیرا کــه نونهاالن دو
زبانه ابتدا باید گویش زبان فارســی را یاد
بگیرند .نه ساختار دســتوری و یا به قول
امروزی (گرامر) آن را.
باکمال تأســف آموزش زبانهای خارجی
در کشــور در مــدارس به علــت همین
ضعف یعنــی پایهگذاری بــرای یادگیری
دســتور زبان قبل از یادگیــری خود زبان
موفق نبوده و نخواهــد بود .دانشآموزان
ما ســالها در دبیرســتان دروس عربی و

دانشگاه

سونامی «بازنشستگی پیش از موعد»
در صندوق تامیناجتماعی

در فرصتهــای مختلف در کنار خود و در
انگلیسی را آموزش میبینند .ولی بسیاری
محیط آموزشی داشته باشند.
از آنها در یادگیری زبان دوم ناتوان هستند
دانشآموزان پایه اول ابتدایی به طور معمول
و در برخی مواد شــاید یک جمله ساده را
ماه اول را با همراهی خانواده به آموزشــگاه
نمیتوانند به آن زبان بگویند.
میرونــد .تا وقتی کــه بتواننــد جدایی از
در صورتی که در دیگر کشــورها یادگیری
والدیــن را با انس گرفتــن با معلم و محیط
زبان خارجی بر اســاس یادگیری مکالمه آن
آموزشی تحمل کنند و به استقال برسند.
زبان انجام میگیرد نه بر اساس گرامر(دستور
نکتهای که خانوادهها را ســرگردان میکند
زبان) چطور دانشآمــوزان لبنانی به راحتی
و آنــان را برای یافتن مــدارس بهتر وا دار
زبانهایی نظیر انگلیســی و فرانســه را یاد
بــه جابجایی و یا ثبتنــام دانشآموزان در
گرفتهاند و به آن زبان مســلط شدهاند ولی
محــل دورتر از محل زندگــی آنان میکند.
دانشآموزان ما نه؟
تفاوتهایی اســت که بین مدارس به لحاظ
زیرا کــه آنها زبان یــاد میگیرنــد و ماها
امکانــات و کادر خوب آموزشــی دارد .و
دســتور زبان که در حقیقــت هیچکدام را
تقســیمبندی مــدارس به دولتــی و نمونه
یاد نمیگیریم و این روش غلظ آموزشــی
دولتــی و هیأت امنایی
همچنــان در آمــوزش و
و یــا مدارس خاص و
پرورش ما ســاری و جاری
مــدارس غیردولتی که
است که باید اصاح شود.
موجبــات تبعیض در
بگذریم حاشــیه زیاد رفتیم
آمــوزش و پرورش را
برگردیــم به موضوع ثبتنام
فراهم کرده اســت این
خانوادههــا در مقطع ابتدایی
بر اســاس گفته زینیوند
مشــکل را ایجاد کرده
و پایــه اول ابتدایی که باید
مدیــر کل مــدارس
است.
یک میلیــون و پانصد هزار
غیردولتــی آمــوزش و
اخیرا ً اخباری منتشــر
دانشآموز پایــه اول از اول
پرورش شهریه مدارس
شده از وجود مدارس
خرداد تا پایان شــهریور در
غیردولتی تهران در مقطع
الکچری غیردولتی در
مــدارس اعــم از دولتی و
ابتدایی حــدود  9میلیون
تهران که دانشآموزان
غیردولتی ثبتنام شــوند .و
و در متوســطه اول 11
آنهــا بــه اردوهــای
این موضــوع دغدغه امروز
میلیون و در حد متوسطه
اروپایی نظیر فرانســه
خانوادههــای ایرانی اســت
دوم بدون احتساب پایه
اعــزام شــده بودند با
تا فرزندانشــان را در کجا و
دوازدهم  15میلیون اعالم
هزینــه  80میلیونی که
کدام مدرسه ثبتنام کنند که
شده است
موضوع به جلسه علنی
هم از استانداردهای آموزشی
مجلس نیز کشیده شد
الزم برخــودار بوده و هم به
و رئیــس مجلس به کمیســیون آموزش و
محل زندگی آنان نزدیکتر باشد.
تحقیقات مأموریت داد تا موضوع را بررسی
بر اساس بخشــنامههای آموزش و پرورش
شود.
دانشآمــوزان باید بــا توجه بــه موقعیت
این خبر آنچنان تعجبآور بود که حتی خود
جغرافیایــی و محــل زندگــی خــود در
آموزش و پرورش نیز از آن اظهار بیاطاعی
نزدیکتریــن محل آموزشــی ثبتنــام کنند
کرده و تــوپ را در زمین نهادهای دیگر از
و ایــن موضوع بــه لحاظ روانشناســی و
جمله وزارت ارشــاد انداخت و لی آنان نیز
احســاس امنیت که در وجود دانشآموز به
این موضوع را نپذیرفته و اعزام دانشآموزان
ویــژه دانشآموزان ابتدایــی و باالخص در
بــه خارج از کشــور را از طریــق تورهای
پایــه اول ایجاد میکند از اهمیت بســیاری
گردشگری اعام کردند و وزارتین ارشاد و
الزم اســت و موجب تســهیل ارتباط بین
آموزش و پرورش مســئولیت اعطای مجوز
خانوادهها و مدارس میشود ودانشآموزان
چنین اردوهایی را نپذیرفتند.
ابتدایــی به ویــژه دوره اول ابتدایی (اول تا
بر اســاس گفته زینیوند مدیر کل مدارس
ســوم) میتوانند به راحتــی والدین خود را

نکته

ابداع چراغ راهنمایی که عبور عابر را متوجه میشود

محققان اتریشی یک چراغ راهنمایی ساختهاند که افرادی که قصد عبور از خیابان
دارند را شناسایی میکند.
به گزارش ایســنا ،این چراغ راهنمایی مجهز به دوربینی است که افراد را شناسایی
میکند.
چراغ راهنمایی رانندگی ســاخت این محققان سیســتمی دارد که دید رایانهای آن
ناحیهای از خیابان به اندازهی تقریبی هشت در پنج متر را اسکن میکند و زمانی که
یک یا چند نفر را در خیابان میبیند ،به چراغ یک سیگنال ارسال میکند.
تمامی این اتفاقات در عرض چند ثانیه اتفاق میافتد که این زمان ســه تا چهار ثانیه
سریعتر از فشار دادن دکمه چراغ است.
نکته قابل توجه راجع به این چراغ راهنمایی رانندگی این اســت که منعطف است.
مث ً
ا اگر تعداد افراد پیادهرو زیاد باشد ،میتواند چراغ سبز را به مدت زمان بیشتری
روشن نگه دارد.

غیردولتی آموزش و پرورش شهریه مدارس
غیردولتــی تهران در مقطــع ابتدایی حدود
 ۹میلیــون و در متوســطه اول  11میلیون و
در حد متوســطه دوم بدون احتســاب پایه
دوازدهم  15میلیون اعام شــده است .اگر
چــه برخیهــا معتقدند مــدارس عاوه بر
مبالغ فــوق مبالغ دیگری نیز جهت تغذیه و
کاسهای فوقالعاده و کاسهای فرهنگی
و هنری و اردوهای دانشآموزی نیز دریافت
میکننــد که مبالغ نجومی را بــه خانوادهها
تحمیل میکنند.
خودم به درســتی به یاد دارم در دهه هفتاد
در دوره تحصیل در دانشگاه تهران در یکی
از مــدارس غیرانتفاعــی (غیردولتی) منطقه
 ۲تهــران در ســعادتآباد به عنــوان مربی
پرورشی فعالیت میکردم .دانشآموزان این
مدرســه معموالً فرزندان بازاریهای تهران،
وزرا ،معاونیــن وزرا و مدیران کل و برخی
نیز فرزندان نمایندگان بودند.
رفاه و آسایش چنین دانشآموزانی را مقایسه
میکردم با مناطق محروم استانهایی که خودم
خدمت کرده بودم از جمله استانهای زنجان،
مرکزی و همدان و حتی مدارس دولتی مناطق
پایین شــهر تهران و این تفاوتها و تبعیض
آزارم میداد و در نهایت نتوانستم سالتحصیلی
را تا پایان در آن آموزشگاه به پایان برسانم و
آنجا را ترک کردم.
امروز با کمال تأســف در برخی از مناطق
محروم کشور مدارس کپری وجود دارد .و
امکانات آموزشی در برخی مدارسی بسیار
پایین اســت و آموزش و پرورش بودجه و
توان الزم را جهت تأمیــن همه هزینههای
بازســازی و حتی تأمین امکانــات آنها را
در حد اســتانداردهای الزم را ندارد و نیاز
به کمــک خیرین و ســایر نهادهای دولتی
در کشــور دارد .زیرا کــه گفتیم آموزش و
پرورش بر اساس سیاســتهای کلی سند
تحول بنیادیــن اباغی از طرف مقام معظم
رهبری امری حاکمیتی اســت یعنی همگان
در مقابل آن مســئول هســتند پس همه به
یاری آموزش و پرورش بشــتابید و مجلس
باید در این زمینه پیشقدم باشد برای از بین
بردن تبعیضها اعتبارت وزارت آموزش و
پرورش افزایش دهد تا شاهد رشد مدارس
الکچری بیاییم.

بهداشت

درمان تومورهای چشمی با روش پالک تراپی
در کشور

یک جراح و متخصص بیماری های چشــمی ،از درمان تومورهای چشــمی با
استفاده از روش پاک تراپی در کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،حســین محمد ربیع ،گفت :با گذشت زمان و کهولت سن ،اطراف
پلک بسیاری از افراد دچار افتادگی شده و در نتیجه میدان بینایی را محدود کند.
این جراح و متخصص چشــم ،قرنیه و بیماریهای ســگمان قدامی ،با اشــاره به
پیشــرفتهایی که در حوزه درمان بیماریهای چشمی انجام شده است ،اظهار کرد:
تومورهای داخلی چشــمی در گذشته از جمله بیماریهای العاج چشمی بوده اند
که منجر به نابینایی و یا تخلیه کامل چشم فرد میشدند.
وی توضیح داد :در گذشته به دلیل حفظ جان بیمار ،چشم کام ً
ا تخلیه میشد و برای
این که تومور به سایر نواحی سرایت نکند ،توسط اشعه ،تومورها تحت درمان قرار
میگرفتند که در این نوع درمان بینایی فرد از بین میرفت.
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نیش و نوش
همدانپیام :آمار حضور مسئوالن در نماز جماعت گمرنگ است
جلسه دارن!!
ایسنا :دولت هنوز روند پرداخت حقوقها را اصاح نکرد
قیچی پیدا نمی شه
ایرنا :پیشبینی باران و آذرخش برای استان تهران
چه قدر خوش شانسند تو این بیپولی آذرخش براشون میباره
پیروزی :بانوی ورزشکار ،با نیزه قرضی در خارج مسابقه میدهم
به خاطر اینه که می گن شیر زنان ایرانی
اطاعات :توقیف  1۲هزار خودرو به خاطر «دور ،دور»
جرم که نیست می خوان دور ،دور بازی کنن!!
کیهان :احســاس شرم کارگران اتریشی از سیاستهای خصمانه علیه
ایران
پاچه خواریه بیکار شدن میخوان بیان ایران
شرق :ویژگیهای کودکان خاق
تاب بازی با لوستر ،ستون نوردی !!
اطاعات :واشنگتن پست :ترامپ افراطی است
چاقو دسته خودش رو برید!!
شرق :درخواست «خیابانی» برای سهمخواهی
اشتباه اومدی سهمت تو جیب پدرته
ایسنا :راهکار ساده برای کاهش مصرف برق
بدون شرح
ایرنا :سیستم رباتیک جان سربازان زخمی را نجات میدهد
دیگه پزشکی نخونید
شرق :چرا حسن روحانی «جریان سوم» نشد
دوست داره ؟!
همدانپیام :شغلهای وابسته فرش مهربان به سختی نفس میکشند
خاک فرشها زیاد آسم گرفته !!
ایسنا :جرج لیکنز  3حکم اخراج از  3قاره در کمتر از یک سال
کار هر بز نیست خرمن کوفتن
همدانپیام :تولید ساالنه  1800تن گوجه و خیار گلخانهای در اسدآباد
نگران سبد غذایتون نباشید!!

خبر

رتبه سوم سمینار کشوری علوم انسانی
در دستان دانشآموز همدانی

دانشآموز همدانی رتبه ســوم سمینار کشوری علوم انسانی رتبه
سوم کشوری را کسب کرد.
ســینا ثمری از دانشآموزان دبیرستان امام صادق همدان است که در
عرصه دانش موفقیتهای زیادی را به دست آورده و یکی از افتخارات
استان همدان است.

معافیت شش ماهه برای مشموالن معتاد
فقط یك بار صادر میشود

معاون مشموالن و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی نیروی
انتظامی گفت :معافیت موقت شش ماهه برای مشموالن معتاد صرفا یک
بار صادر می شود.
به گزارش ایســنا رحمان علیدوســت اظهار کرد :طبق ماده  3۹قانون
خدمت وظیفه عمومی ،مشــموالنی در نیروهای مســلح به کارگیری
میشوند که از نظر جسمی و روانی سالم هستند بنابراین کلیه مشموالن
متقاضی اعزام به خدمت توســط پزشــکان مورد تایید سازمان وظیفه
عمومی ،معاینه میشوند و در صورت تایید صحت و سامت آنان سایر
مراحل اعزام انجام میشود.
وی ادامه داد :مشــموالنی که به مواد مخــدر اعتیاد دارند و هنگام
معاینه اولیه شناســایی میشوند از سوی مراکز وظیفه عمومی برای
تــرک اعتیاد به مدت حداکثر شــش ماه به مراکــز درمانی مربوطه
معرفی میشوند.

مبایعه نامه زمین های کشاورزی دیمی متعلق به مهرعلی افشاری
با کد ملی  4۰۳11444۰7که در روستای کوهین کبودرآهنگ قرار
دارد و از خیرعلی افشاری خریداری شده است ،در تاریخ 97/8/9
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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شرایط پرداخت وام  3۰میلیونی ازدواج اعالم شد
بانــک مرکــزی شــرایط و ضوابــط قانونــی گرفتــن وام  30میلیــون تومانــی
قرضالحســنه ازدواج را بــرای هــر یــک از زوجهــا اعــام کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه طبــق مفــاد بنــد «الــف» تبصــره
 1۶قانــون بودجــه ســال جــاری ،بــه منظــور حمایــت از ازدواج جوانــان ،بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت از محــل منابــع پسانــداز و
جــاری قرضالحســنه نظــام بانکــی ،بــه زوجهایــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از
اول فروردیــن مــاه  13۹۶اســت و تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکردهانــد ،تســهیات

قرضالحســنه ازدواج پرداخــت کنــد.
تســهیات قرضالحســنه ازدواج بــرای هریــک از زوجهــا در ســال  13۹8معــادل
 30میلیــون تومــان بــا دوره بازپرداخــت پنجســاله بــا اخــذ یــک ضامــن معتبــر و
ســفته اســت.
بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی میتواننــد یارانــه پرداختــی بــه اشــخاص
را بــه عنــوان تضمیــن در ایــن زمینــه بپذیرنــد .بــر ایــن اســاس ،باتوجــه بــه مفــاد
قانــون یــاد شــده ،متقاضیــان بایــد مــوارد زیــر را مــد نظــر قــرار دهنــد:
 افــرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ  13۹۶.01.01به بعد اســت و تاکنون وام ازدواجدریافت نکردهاند ،از تسهیات ازدواج به میزان  300میلیون ریال بهرهمند میشوند.

 افــرادی کــه تاریــخ عقدشــان قبــل از  13۹۶.01.01بــوده و در موعــد مقــررثبتنــام کردهانــد ،لیکــن بــه هــر دلیــل هنــوز در صــف ســامانه بــوده و موفــق
بــه اخــذ وام نشــدهاند ،صرفــ ًا از تســهیات ازدواج بــه میــزان  150میلیــون ریــال
بهرهمنــد میشــوند.
 افــرادی کــه قبــ ًا وام ازدواج دریافــت کردهانــد ،نمیتواننــد از مابهالتفــاوت آن
اســتفاده کننــد.
 تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی شده بر عهده بانک عامل است. متقاضیــان صرفــ ًا میتواننــد از بانکهایــی کــه امــکان ثبتنــام متقاضــی درســامانه برایشــان وجــود دارد ،نســبت بــه انتخــاب بانــک عامــل اقــدام کننــد.

e g h t e sa

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

خبر

واحدی برای فروش در شهرک صنفی بوعلی
همدان باقی نمانده است

معاون برنامهریزی شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان همدان
گفت :واگذاری زمین در شــهرک صنفی بوعلی  ۲ضوابطی دارد؛ به
طوری که حداقل باید عملیات عمرانی به مرحله سقف برسد و سپس
درخواست واگذاری به شرکت شهرکها ارایه شود.
محمــد خدارحمی با بیان اینکــه تمام قطعات بخــش بنکداران به
متقاضیان واگذار شــده است ،بیان کرد :حدود سه یا چهار قطعه باقی
مانده که واگذاری آنها نیز در حال انجام است.
ویبا اشاره به اینکه اتحادیه خواروبارفروشان همدان بر ساخت و ساز
نظارت دارد ،افزود :عمده واحدها ساخته شده و عملیات عمرانی در
مراحل پایانی خود قرار دارد ،به طوری که در حال نصب انشــعابات
هستند.
وی با بیان اینکه  45واحد نیز توســط شــرکت شهرکها به صورت
مشارکتی با پیمانکار احداث ميشود ،به فارس گفت :این واحدها به
افرادی که صاحیت الزم برای اســتقرار در این مناطق را دارند تعلق
میگیرد و ضوابط حاکم بر شهرکها بر آنها جاری است.
معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی همدان با اشاره به اینکه
زمینهای شــرکت شهرکهای صنعتی نرخ مصوب و قانونی دارد که
به متقاضیان واجد شــرایط واگذار میشود ،ادامه داد :به هر فردی که
توسط اتحادیه معرفی شده ،زمین واگذار شده است.
وی خاطرنشــان کرد :چون این منطقه مرغوبیــت پیدا کرد و از نظر
تجاری حائز اهمیت شد افزایش قیمت پیدا کرد.
خدارحمی با بیان اینکه هر متر مربع زمین در این منطقه یکمیلیون و
 300هزار تومان توسط شرکت شهرکها به متقاضیان عرضه میشود،
گفت :در حال حاضر بیــن خود بنکداران متری  3تا  4میلیون تومان
خرید و فروش میشود.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری وسیعی توسط شرکت شهرکها و
مردم در این شــهرک صنفی صورت گرفته است ،اظهار کرد :باید این
سرمایهگذاری بازخورد مناسبی را برای سرمایهگذاران داشته باشد.
معاون برنامهریزی شرکت شــهرکهای صنعتی استان همدان با بیان
اینکه با ارزش افزودهای که ایجاد شــده مخالفتی نداریم ،افزود :البته
هنوز شــرکت شــهرکهای صنعتی با قیمت مصوب این زمینها را
واگذار میکند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدی برای فروش باقی نمانده
اســت ،تصریح کرد :واگذاری این واحدهــا ضوابطی دارد به طوری
که حداقل باید عملیات عمرانی به مرحله ســقف برســد و ســپس
درخواست واگذاری به شرکت شهرکها ارائه شود.
خدارحمی با بیان اینکه البته خریدار نیز باید واجد شرایط باشد ،ادامه
داد :زمین خالی امکان واگذاری ندارد و حتما باید ســاخته شود ،البته
ممکن است افراد بدون اطاع شرکت مبادلهای انجام دهند و بین هم
قراردادهایی منعقد کنند.
وی با اشــاره به اینکه همه انشــعابها تأمین و ایجاد شــده است،
خاطرنشان کرد :بخشی از واحدها که عملیات عمرانی آنها در سالهای
قبل آغاز شده است ،امسال به بهرهبرداری میرسد.
معاون برنامهریزی شرکت شــهرکهای صنعتی استان همدان با بیان
اینکه شــرکت زمینی در ایــن بخش زمینی نــدارد و همه را قانونی
واگذار کرده است ،گفت :خرید و فروشها بین خود افراد و بر اساس
قراردادهای فیمابین انجام میشود.

فضای سبز وارد طرح جامع شهرنمیشوند
■ مردم نگران نباشند

104هــزار و  338هکتــار از اراضی
کشــاورزی اســتان رفع تداخل شده که
 744۹هکتار از رفــع تداخات صورت
گرفته به عنوان اراضی اشخاص ثبت شده
است.
مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
اســتان همدان با بیان اینکــه مردم نگران
اختافــات مالکیتــی با دولت نباشــند،
اظهارکرد :بیــش از  ۹5درصد از اراضی
همپوشانیدار به اشخاص برمیگردد.
محمدمهدی نیکمرادی با اشاره به اینکه
رفع تداخات اراضی ملی یکی از وظایف
 5گانه امور اراضی است ،تصریح کرد :از
سال  ۹4رفع تداخات اراضی آغاز شده
و تــا کنون  15قرارداد با  ۲38هزار هکتار
با  ۹1میلیارد ریال قرارداد بسته شده است.
وی با بیان اینکه تا پایــان تیرماه بیش از
 11میلیارد ریال در راستای رفع تداخات
هزینه خواهد شــد ،افــزود :بیش از ۶0
میلیارد ریال به مشــاورین طرف قرارداد
پرداخت شده اســت که از این میزان ۹0
درصد از محل اعتبارات ملی و  10درصد
از اعتبارات استانی پرداخت شده است.
نیکمرادی با اشــاره به اینکه در سال ۹7
نســبت به ســال  ۹۶بیش از  11درصد
رشــد در مســاحت قراردادهــا صورت
گرفته است ،ادامه داد :امسال اگر مشکلی

اطالعیه
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن علمی تاریخ همدان

تاریخ انتشار98/۳/8 :

(ثبت شده به شماره  197و شناسه ملی)1۰82۰۰1157۰ :
بدینوسیله از کلیه اعضای «انجمن علمی تاریخ همدان» دعوت میشود در مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت نمایند.
دستور جلسه:
 -1برگزاری انتخابات و تعیین شورای اجرایی (هیأت مدیره جدید) ،تعیین بازرسان
اصلی و علیالبدل.
 -2تعیین میزان حق عضویت
 -۳بررسی و تصویب پیشنهادات شورای اجرایی
 -4تعیین خطمشی آینده
 -5تصمیمگیری در مورد سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
زمان :پنجشنبه مورخ  98/۳/2۳از ساعت  17تا 19
مكان :همدان ،خیابان طالقانی ،چهارراه امیر کبیر ،جنب دبیرستان مهدیه ،سالن
اجتماعات شهید مسلمیان

شورای اجرایی (هیأت مدیره) انجمن علمی تاریخ همدان

فاصله تورمی دهكها باز هم اضافه شد
فاصله تورمــی دهکهای هزینهای بار دیگر در اردیبهشــت ماه
افزیش یافته است.
به گزارش ایســنا ،مرکز آمار که تورم اردیبهشــت ماه را  34/۲دهم
درصــد را اعام کرده بود در آمار جدید خود در رابطه با شــاخص
قیمت مصرف کننده بر اســاس دهکهــای هزینهای اعام کردند که
برای دهکهای مختلف در بازه  33/7درصد برای دهک اول تا 3۶/۶
درصد برای دهک دهم تورم در نوسان بوده است.
همچنیــن محدوده تغییرات تورم  1۲ماهه در گروه عمده خوراکیها،
آشــامیدنیها و دخانیات بین  47/3درصد بــرای دهک اول تا 5۲/4
درصد برای دهک دهم است .در مورد گروه کاالهای غیر خوراکی و
خدمات نیز تورم بین  ۲3درصد برای دهک اول تا  33/۲درصد برای
دهک دهم بوده است.
بر اســاس این آمار فاصله تورمی دهکها در اردیبهشــت ماه به ۲/۹
درصد رسیده که نسبت به فروردین یک واحد درصد افزایش دارد.
فاصله تورمــی در گروه عمده خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات
نســبت به فروردین پنج درصد و در گــروه کاالهای غیر خوراکی و
خدمات  1/۲دهم درصد افزایش داشته است.

افزایش  ۴۰درصدی واردات چای
واردات چای ســیاه در فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته تا  40درصد افزایش داشته است.
بــه گزارش ایســنا ،آمار تجــارت خارجی ایران نشــان میدهد در
فروردینماه ســال جاری حدود  3500کیلوگرم چای ســیاه با ارزش
دالری  1۶میلیون و  ۹40میلیون دالر وارد ایران شده است.
این در حالی اســت که در فروردینماه ســال گذشــته حدود ۲4۶۶
کیلوگرم چای با ارزش  11میلیون و  ۹84هزار دالر وارد شده بود .بر
این اساس واردات چای سیاه در فروردینماه امسال با افزایش حدود
 41درصدی همراه شده است.
همچنین آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک از این حکایت دارد
که تا پایان  11ماه اول ســال گذشته حدود  53هزار و  445کیلوگرم
چای سیاه به ارزش  ۲48میلیون و  ۹۶8دالر وارد ایران شده است.
اما عمده واردات چای ایران از کشــورهای هند ،سریانکا ،امارات و
کنیا انجام شده است.

در تأمین اعتبار نداشــته باشیم میتوانیم
قراردادهای بیشتری منعقد کنیم.
وی با بیان اینکه درحال حاضر مشاورین
در  1۶8پاک ثبتی مســتقر هستند ،عنوان
کرد :از این میــزان  54پاک رفع تداخل
صورت گرفته است.
مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
اســتان همدان با تأکید براینکه مساحت
اراضی رفع تداخل شــده در سال 50 ،۹7
درصد افزایش داشــته است ،بیان کرد :در
ســال  ۹7بیش از  55پــاک رفع تداخل
صورت گرفته اســت و امسال نیز برنامه
داریم  ۶0هــزار و  500هکتار از اراضی
رفع تداخل شود .بخش اعظمی از اراضی
کشاورزی استان ُمشاعی است
نیکمــردای با اشــاره به طرح کاداســتر
اراضی ،خاطرنشــان کرد :مبنای کاداستر
این اســت که از نظرمالکیــت اختافی
وجــود نداشــته باشــد و در واقع رفع
تداخات پایه اجرای کاداســتر است.وی
با بیــان اینکه بخش اعظمــی از اراضی
کشاورزی استان ُمشاعی است ،افزود :اگر
کاداستر اجرایی شــود اختافات موجود
در بین دولــت و مردم و کشــاورزان با
یکدیگر برطرف خواهد شد.وی با اشاره
به اینکه مشکات موجود در زمینه اراضی
اجازه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی

صاحبان محترم مشاغل
(اشخاص حقیقی)
مهلــت ارائــه الكترونیكــی اظهارنامــه و
پرداخــت مالیــات از طریــق ســامانه
 www.tax.gov.irحداکثــر تــا پایــان
خــرداد مــاه ســال جــاری میباشــد.
 ۰21-۳5۰19ســتاد خبــری دفتــر مرکــزی
حراســت
 1526مرکز ارتباط مردمی
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آگهي مناقصه
شــرکت معــدن کار باختــر در نظــر دارد عملیات "طراحی،
حفــاری و آتشــكاری" خــود را در معــادن باباعلــی،
گاللــی و شــهرک بــه پیمانــكار دارای صالحیــت واگــذار
نمایــد.
از متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد
تــا پــس از هماهنگــی بــا آقــای ســعید طاهــری شــماره
تماس  ۰81۳8۳719۳8 ،۰81۳8۳7۰2۳5و ۰81۳8۳7۰668
داخلــی 2و بازدیــد از معــادن مذکــور حداکثــر تــا ده روز
پــس از درج ایــن آگهــی ،نســبت بــه ارائــه رزومــه کاری
خــود بــه سرپرســت هــر واحــد اقــدام نمایــد.
شرکت معدن کار باختر

■ اراضیکشاورزی رفع تداخل میشوند

را نمیدهد ،خاطرنشــان کــرد :بانکها از
بهرهبرداران اســناد  ۶دانگ طلب میکنند
که اگر کاداستر انجام شــود بهرهبرداران
میتوانند با ارائه ســند تســهیات تولید
بگیرند.مدیرامــور اراضی ســازمان جهاد
کشاورزی اســتان همدان گفت :درحال
حاضر قرارداد نقشــهبرداری  1۶8هزار و
 ۲50هکتار از اراضی با  153پاک بســته
شده که تا کنون  33پاک با مساحت 30
هزار هکتار نهایی شده است.

واگذاری بیش از  245هزار هکتار
از اراضی به اجرای طرحهای تولیدی

نیکمرادی دربــاره واگذاری اراضی ملی،
اظهارکرد :واگذاری اراضی ملی از فشار بر
اراضی مرغوب کشاورزی کاسته و باعث
افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
و غیرکشاورزی میشود.
وی با اشــاره به واگــذاری بیش از ۲45
هزار هکتار از اراضی به اجرای طرحهای
تولیدی ،تصریح کرد :در ســال گذشــته
 77هــزار و  ۹78متر مربــع برای اجرای
طرحهای کشاورزی از جمله بره پرواری،
کشتارگاه و بســته بندی دمنوش گیاهی
واگذار شــده است .همچنین  1۶7هزار و
 745متر مربع از اراضی ملی به طرحهای
غیرکشاورزی واگذار شده است.
وی یادآور شــد :در سال گذشته ۲45.5

هکتار از اراضی ملی اســتان برای اجرای
طرح نیروگاه خورشــیدی اختصاص داده
شــده اســت که از این میزان  1۲0هکتار
در کمیســیون مربوطه مصوب شده و 50
هکتار به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
استان همدان افزود :در سال گذشته ۲85
فقــره مجوزطرح تبصره  4بــا  44عنوان
صادر شــده که پرواربنــدی بره ،پرورش
گوســفند داشــتی و گلخانهها بیشترین
مجوز را دریافت کردهاند و در طرحهای
تبصره یک که مربوط به طرحهای خارج
از کشاورزی بوده است  315فقره مجوز با
 38عنوان صادر شده است.
 150رأی تخریب در دستور کار سال ۹8
نیکمــرادی با اشــاره به مقابلــه با تغییر
کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی به
عنوان یکی دیگر از وظایف امور اراضی،
بیان کرد :در سال گذشته 3۲7هزار و ۹80
کیلومتر گشــت زنی توسط گشت حفظ
کاربری اراضی اســتان صورت گرفته که
 ۲50پرونــده به مراجــع قضایی ارجاع
شده اســت.وی افزود150 :رأی از مراجع
قضایی صادر شده و  55حکم قطعی قلع و
قمع به مساحت  1۲هزار و  4۹8متر مربع
اجرا شده است.
وی با بیان اینکه ســالهای گذشــته تغییر

کاربریهای غیرمجاز
افزایش یافته اســت،
گفــت :در  ۲ماهــه
اول امسال حدود ۲80
پرونده تشکیل شده که
نشــان دهنده افزایش
رشد تغییرکاربریهای
غیرمجاز در اســتان و افزایش گشتهای
حفظ اراضی است.
مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
استان همدان تأکید کرد 150 :رأی تخریب
در دســتور کار ســال  ۹8قــرار گرفته و
اجرایی خواهد شــد بهطوریکــه تأمین
ادوات مورد نیاز صورت گرفته و درحال
پیگیــری هماهنگی با دادگســتریهای
شهرستانها هستیم.

هیچ کدام از فضای سبز حاشیه
شــهر همدان وارد طــرح جامع
همدان نخواهد شد

نیکمرادی با انتقاد از قانون تغییرکاربری
در داخل محدوده شهرها ،خاطرنشان کرد:
تغییرات داخل محدوده شهر به کمیسیون
ماده  5سپرده شده که جهاد کشاورزی یک
عضو از این کمیسیون است.
وی بــا تأکید براینکه باید شــرایطی در
قانــون ایجاد شــود کــه ارزش افزوده
بــرای تغییرکاربریها داده نشــود ،ادامه

داد :در کمیســیون مــاده  5بیشــترین
مقاومت در مقابل تغییرات فضای ســبز
انجام میشــود و تمام تصمیم گیریها
برحفظ فضای ســبز حاشــیه شهر بوده
اســت.مدیرامور اراضی ســازمان جهاد
کشــاورزی اســتان همدان در پاسخ به
ســؤال خبرنگارهمدانپیــام مبنی اینکه
بیــم آن ميرود که در طرح جامع برخي
از روســتاهاي همدان جزو شهر شوند،
گفت :فضای سبز حاشیه شهر همدان از
حیدره تا بلوار ارم هیچکدام وارد طرح
جامع شهر همدان نخواهند شد.
وي در ادامه پرســش دیگر مبني براینکه
گفته میشــود برخيها بــا نفوذهایي که
دارند ،تاکنون توانستهاند براي قسمتهایي
از باغات شهر همدان مجوز گرفته و آنها
را تفکیک کنند ویــا در آینده انجام دهند
گفت :کمیسیون ماده  5بیشترین مخالفت
را در این زمینهها داشته و مطمئن باشید که
همچنان به مخالفت خود ادامه خواهد داد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان همدان
تاریخ انتشار98/3/8 :

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی ،جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مذکور رأس ساعت  16عصر روز یكشنبه مورخه  98/۳/26در سالن اجتماعات
خانه معلم واقع در میدان شریعتی برگزار میگردد.
لذا بدینوسیله از کلیه اعضا (صاحبان سهام) دعوت میشود در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را با توجه به ماده  19آیین نامه نحوه
تشكیل مجامع عمومی کتبا معرفی نماید و جهت بررسی و انجام وکالتنامه و صدور برگه حضور در مجمع از روز پنجشنبه مورخه  98/۳/9لغایت روز شنبه مورخه  98/۳/25عصرها
از ساعت  16:۳۰الی  2۰:۳۰در دفتر شرکت تعاونی شعبه مرکزی واقع در سر پل یخچال حضور یابند .ضمن ًا حضور توامان وکیل و موکل( همراه کارت ملی وکیل و موکل) جهت بررسی
وکالتنامه و صدور برگه حضور در مجمع برای وکیل الزامی است.

دستورات جلسه:

-1گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان از عملكرد سال 97
-2طرح و تصویب صورتها ی مالی سال  97و نحوه تقسیم سود
-۳تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در سال 98
-4طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضا شرکت تعاونی
-5طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی برای عملكرد سال 97
-6طرح و تصویب انتخاب روزنامه جهت درج آگهیهای شرکت تعاونی
-7طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره موضوع تبصره  ۳ماده  ۳6قانون اصالح
مواردی از قانون بخش اقتصاد جمهوری اسالمی ایران شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان همدان
-8انتخاب هیأت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل

ایوب محمدی -رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان همدان

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحلهای(نوبت اول)

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراکنده
(طول هر مسیر  30متر و بیشتر) به شماره ج98/129/
شرکت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار  ،اجرای شبكه جمع آوری
و انتقال فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراکنده (طول هر مسیر  ۳۰متر و بیشتر) با برآورد  8.۳۰2.587.۰17ریال بر
اساس فهرست بهای شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سال  98را به پیمانكاراني که دارای حداقل رتبه  5آب و گواهینامه
تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در  5سال گذشته به مبلغ
اولیه  %25مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي
در کارهاي مرتبط پیشین طي  5سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه  ، ) 5واگذار نماید.
ازکلیه پیمانكاران واجد شرایط که متقاضي شرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي
به مبلغ  ۳۰۰/۰۰۰ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره  ۰1۰1۳96197۰۰1بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از
 98/۳/8لغایت  98/۳/1۳به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  274.9۰7.761ریال است که پیشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمین معتبر
تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره  ۰1۰1۳96197۰۰1واریز و یا چک بانكي تضمیني در وجه شرکت
تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانكي و یا
گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهاي فاقد سپرده  ،فاقد امضاء ،مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده
هاي مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ،چک شخصي و نظایر آن ، ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .مدت اعتبار
پیشنهاد ها  ۳ماه است.مهلت عودت اسناد تكمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداري مورخ  1۳98/۳/25ومحل تحویل دبیرخانه
شرکت آب و فاضالب می باشد .پاکات ساعت  1۰مورخ  1۳98/۳/26در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد
شد .
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها :همدان  -میدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شرکت آب و فاضالب استان
همدان و ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )1۳:15
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت (  )w w w .h w w .i rدرج شده است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه اي براي پیمانكار نخواهد داشت.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی
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پیشخوان
فوتبال ورزش مناسب زیر  ۶ساله ها نیست
یک مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشــی همدان به والدین توصیه
کرد از فعالیت کودکان زیر  ۶سال در رشته فوتبال خودداری کنند.
بهــروز حاجیلو در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :کودکان قبل از ۶
ســالگی توانایی های الزم برای پرداختن به ورزش های سازمان یافته
مانند فوتبال را ندارند.
وی اضافه کرد :بنابراین توصیه می شــود در این محدوده سنی ورزش
هایی مانند دویدن و شنا را به کودکان آموزش داد.

خبـر

لطف  15میلیاردی بن یاس به استقالل!

مدیران اســتقال خطر بزرگی را در قبال قرارداد ســرمربی فصل
گذشته خود از سر گذراندند.
به گزارش ورزش ســه ،وینفرد شــفر در پایان بازی بــا پدیده و در
شرایطی که شانس قهرمانی استقال به طور کامل از دست رفته بود از
کار برکنار و فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی موقت این تیم انتخاب
شد.
زمانی که شــفر از کار برکنار شــد خیلی ها پیش بینی می کردند که
شفر به دلیل سن باالیش بسیار بعید است با پیشنهادی برای فصل بعد
روبرو شود و مدیران استقال احتماال مجبور هستند تمام قرارداد فصل
بعدش را پرداخت کنند.
شــفر برای فصل آینده قــرارداد یک میلیون و  ۲00هــزار دالری با
اســتقال دارد و طبیعی است با توجه به قیمت ارز پرداخت این مبلغ
نیمی از بودجه فصل آینده آبی ها را مصرف می کند .این در شرایطی
است که استقال در لیگ هجدهم با مشکات عدیده مالی روبرو بود
و ادامه دار بودن مشکات مالی برای فصل آینده می تواند باشگاه را
با مشکات زیادی روبرو کند.
اما حدود دو هفته اســت که خبر پیشنهاد باشگاه بن یاس امارات
به وینفرد شفر موجی از امید را در دل مدیران استقال ایجاد کرده
اســت چراکه اگر او این پیشــنهاد را قبول می کــرد دیگر مدیران
اســتقال مجبور نبودند قرارداد ســال آینده این مربی را پرداخت
کنند.
امروز رســانه های اماراتی خبر دادند که شــفر سرمربی تیم بن یاس
امارات شد ،اتفاقی که شاید مهمترین خبر ممکن برای باشگاه استقال
باشــد چراکه حاال پرداخت غرامتی بزرگ از شــانه های مدیران این
باشگاه برداشته شده است.
با این شرایط در صورتی که قرارداد شفر با بن یاس نهایی شده باشد،
باشگاه استقال از پرداخت غرامتی  15میلیارد تومانی نجات پیدا کرده
است و این بهترین خبر ممکن برای این باشگاه در آستانه آغاز فصل
نقل و انتقاالت خواهد بود.

علم ورزش

دلیل تفاوت در میزان شیوع آسیبهای
ورزشی چیست؟
یک دکترای آسیبشناسی و حرکات اصاحی گفت :تفاوت در
میزان شیوع آسیبهای ورزشی در سطح آمادگی ورزشکاران است.
علی باقر نظریان اظهار کرد :کاراته یکی از محبوبترین ورزشهای
رزمی اســت و کلمه کاراته به معنی دستخالی (کارا یعنی خاک و
ته به معنی دســت) ،بیان کننده این واقعیت است که این ورزش در
بر دارنده لگدزدن ،ضربه زدن و فنون ســدکردن بدون اســتفاده از
اسلحه است.
وی در گفتوگو با ایسنا ،اضافه کرد :این ورزش بهطور گستردهای
در فرانســه انجــام میگیــرد و در بریتانیا ،انجمــن کاراته بهعنوان
بزرگترین فدراسیون کاراته جهان مطرح است.
نظریان افزود :شــایعترین آســیبهایی که کاراتهکاران به آن دچار
میشوند ،شــامل پارگی صورت ،کندهشــدگی ،ناکاوت ،کوفتگی
سینهای و شکستگی کف پا هستند.
این عضو هیأتعلمی دانشــگاه پیام نور لرســتان خاطرنشان کرد:
تحقیقات نشان داده که در این ورزش ،شیوع آسیبهای سروصورت
بیشتر از بقیه نواحی بدن است و بعدازآن ،خونریزی از دماغ شیوع
بیشتری نسبت به دیگر آسیبها دارد.
وی یادآور شد :درمان آســیبهای ورزشی ازنظر پزشکی ،پیچیده،
وقتگیر و هزینهبر و روشهای ارزیابی پیشــگیری از آســیبها و
راهبردها ازلحاظ علمی ،پزشکی و مالی اهمیت زیادی دارند.
نظریان گفت :علت تفاوت در میزان شــیوع آســیبها در تحقیقات
مختلف ،سطح آمادگی ورزشکاران ،سطح رقابت ،انگیزه و همچنین
تعاریف گوناگون میزان شیوع آسیب در تحقیقات است.

حاجیلو بیان کرد :در مجموع ورزش هایی برای این رده ســنی مناسب
هســتند که تکنیک های کمی داشته باشند و در عین حال لذت باالیی
در کودکان ایجاد کنند.
وی با اشــاره به نوع ورزش مناســب برای کودکان سنین  ۶تا  ۹سال
گفت :نونهاالن و نوجوانان در این ســن توانایی الزم و پایه حرکتی را
به دســت می آورند ولی هنوز هماهنگی مورد نیاز بین دست و چشم
ها وجود ندارد.
حاجیلو افزود :براین اســاس می توانند به صورت محدود و ســاده در
سطح ابتدایی در ورزش های سازمان یافته ای مانند فوتبال شرکت کنند.

اسکیتبازان همدانی به
اردوی تیمملی دعوت شدند

1
تست دوپینگ قهرمان
وزنهبرداری المپیك
مثبت شد

تســت دوپینــگ وزنهبــردار مطرح
ازبکستان مثبت اعام شد تا این وزنه بردار
در آستانه محرومیت قرار بگیرد.
روسان نورالدینوف ازبکستانی که قهرمان
المپیک  ۲01۶شد ،یکی از دو وزنهبرداری
است که به دلیل دوپینگ از المپیک ۲01۲
دیسکالیفه خواهد شد.
در بررســی مجدد نمونــه دوپینگ او در
المپیک  ،۲01۲ماده دهیــدرو کلرومتیل
تستسرون کشف شد.دادگاه عالی ورزش
هم مثبــت بودن تســت دوپینــگ این
وزنهبــردار را تأیید کــرد از این رو این
وزنهبردار  ۲7ساله در آستانه محرومیت از
سوی فدراسیون جهانی وزنهبرداری است.
البته این وزنهبردار در المپیک لندن روی
سکو نرفت و چهارم شــده بود.او پیش
از این قهرمان بازیهای آســیایی جاکارتا
شده بود و رقیب علی هاشمی وزنه بردار
ایران بود.

2
امیدوارم کاراته با سه
مدال در المپیك تاریخساز
شود

بیشازپیش حمایت کنند به آمار اسکیتبازان
ســازمانیافته در اســتان همدان اشاره کرد و
گفــت :در حال حاضر بیــش از یک هزار و
 500اسکیتباز سازمانیافته در استان همدان
فعالیــت میکنند .مجیدی خاطرنشــان کرد:
امســال یکی از برنامههای هیأت گســترش
رشــته اســکیت در بخش همگانی در سطح
شهرســتان و اســتان همدان بوده تا بتوانیم
اسکیت را در ســطح هر خانوادهای بهعنوان
یک ورزش مفرح وارد کنیم.
وی با اشــاره به فعالیت رشــته اسکیت در
شهرستانهای استان همدان بیان کرد :هیأت
اسکیت به غیر از شهرســتان فامنین در تمام
شهرستانهای استان فعالشده است.

رئیس هیأت اسکیت استان همدان گفت:
 ۲اســکیتباز همدانی با تصمیــم کادر فنی
فدراسیون اسکیت به اردوی تیم ملی دعوت
شدند.
مهدی مجیدی با اشاره به دعوت اسکیتبازان
همدانی بــه اردوی تیم ملی اظهار داشــت:
سجاد محمدی ساسان در رشته فری استایل
و عرفان زنگنه که ســال گذشته مدال طای
آســیایی مسابقات اسکیت هاکی را به ارمغان
آورد امســال نیز به اردوی تیم ملی کشورمان
دعوت شدند.
وی در گفتگو با مهــر بابیان اینکه از مدیران
ورزش استان و فدراسیون درخواست داریم
که از ورزشــکاران مطرح اســتان و کشــور

رئیس هیأت اسکیت اســتان همدان عنوان
کرد :مایر در رشته سرعت در کشور مطرح
است و کبودرآهنگ نیز پیشرفت زیادی داشته
است.
مجیدی با اشاره زیرســاختهای این رشته
در اســتان همدان نیز گفت :در شهر همدان
عاوه بر ســالن اختصاصی اســکیت که در
کشــور کمنظیر بوده پیســت تپه عباسآباد،
پیست شهربازی رنگینکمان و پیست دانشگاه
بوعلی فعال است.
وی افزود :ســال گذشــته در شهرستان بهار
هم یک پیســت فعال کردیم که امیدواریم با
حمایتهای ادارات ورزش شهرستان شاهد
توسعه زیرساخت این رشته باشیم.

رئیس هیأت کشتی استان همدان:

همدلی رمز موفقیت کشتی استان همدان است
رئیس هیأت کشــتی استان
همدان گفت :کشــتی اســتان
همدان بیش از هر زمان دیگری
نیازمند اتحــاد و همدلی برای
کســب موفقیت و بازگشت به
روزهای اوج خود است.
حمیدرضــا یــاری در گفتگو با
مهر بابیــان اینکه هرکس ادعای
برای کمک به کشــتی اســتان
همدان دارد پایکار بیاید ،اظهار
داشت :جلســات متعددی با مربیان ،داوران و
پیشکسوتان استان برگزار شده و در حال حاضر
بدنه اصلی کشتی استان همدان مشخصشده
است.
وی افزود :انتصابات در کشتی استان همدان به
پایان رســیده و اکنون زمان روی تشک رفتن
اســت و باید همه برای موفقیت این رشــته

آگهي فقدان سند مالكیت

آقای کیهان باباپیری فرزند ســبزعلی با ارائه دو برگ استشهاد محلي که امضای گواهان در دفتر  7۰مالیر گواهی گردیده مدعي است که سند مالكیت
ششدانگ پالک  88۳۰فرعی از  2۰4۳اصلی بخش یک مالیر به شماره سریال  5۰4۰97سری میباشد و سند مالكیت ذیل ثبت  29914صفحه  1۳6دفتر
 197بنام مالک صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود گردیده لذا به استناد ماده  12۰آییننامه قانون ثبت بدین اعالم تا در صورتی که کسی مدعي
انجام معامله و یا وجود سند مالكیت نزد خود میباشد از تاریخ این آگهي طي مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد مالیر اعالم در غیر
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالكیت المثنی اقدام و سند مالكیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی میگردد( .مالف )72
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

محمدرضا امینی

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامــه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  1۳986۰۳26۰۰5۰۰۰۰56مورخ  1۳98/1/25هیأت اول موضوع قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي قربانعلی بایسته فرزند فرج ا ..به شماره
شناســنامه  829به شــماره ملی  ۳96۰۳99766صادره از نهاوند به میزان دو دانگ مشاع از
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبیزار به مساحت  75۰99/9۰مترمربع از پالک  69اصلي
بخش سه ثبت نهاوند واقع در نهاوند روستای شیراوند اراضی معروف به نظر علی حقوق ارتفاعی
ندارد خریداري از مالک رسمي همت ا ..زارع فرد تصرفات مالكانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا
محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر
خواهد شد.
(مالف )26
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1۳98/۳/8
تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 1۳98/۳/2۳
محمدعلی جلیلوند -رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند
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این مدرس فدراســیون ورزش های همگانی کشــور خاطرنشان
کرد :در ســنین  10تا  1۲ســال نیز سطح شــعور و فهم افزایش
می یابد و می تواننــد در کار گروهی و یادگیری حرکات پیچیده
شرکت کنند.
وی یادآور شــد :در این سن فرزند می تواند به ورزش های تماسی ـ
برخوردی مانند فوتبال بپردازد چرا که به علت نیروی تولیدی پایش در
بازیکنان ،احتمال بروز آسیب پایین است.
وی تاکید کرد :ورزش هایی مثل وزنه برداری و پاورلیفتینگ برای رده
سنی  1۲سال به پایین ممنوع است و به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

ورزشی دستبهدست هم بدهیم.
رئیس هیأت کشتی استان همدان بابیان اینکه
مشکل کشتی اســتان بیپولی و مسائل مالی
نیست ،گفت :مشکل اصلی کشتی استان همدان
نبود همدلی و اتحاد است و اگر احساس کنم
فرد یا افرادی میخواهند کشتی را وارد حاشیه
کنند نام آنها را اعام کرده و با آنها برخورد

میکنم.
یاری خاطرنشان کرد :بههیچوجه از
ورود به کشتی انگیزه مالی نداشتهام
و اگر افرادی با این انگیزه بخواهند
کشتی استان همدان را دچار حاشیه
کنند با آنها برخورد میکنم.
وی بابیان اکنون زمان روی تشــک
رفتن اســت ،گفت :برگزاری 37
مسابقه را در سال  ۹8در دستور کار
داریم که بعد از پایان ماه رمضان این
مسابقات را به نوبت برگزار خواهیم کرد.
رئیس هیأت کشــتی اســتان همــدان عنوان
کرد :همچنین یکی دیگر از برنامهها برگزاری
مســابقات جام ســردار شــهید حاج حسین
همدانی خواهد بود که از مهرماه امسال برگزار
میشــود و هرســاله نیز این جام را به نام این
شهید بزرگوار در دستور کار قرار خواهیم داد.

آگهی تغییرات شــرکت ویرا فاطر آروند شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت  1۳612و
شناسه ملی  14۰۰8148۰۰9به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۳98/۰2/2۳
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
امیرعلی عبادی باکدملی  ۳87۳5۳41۰1عرفان حســینی باکدملی  ۳875458168هادی قطان
کاشانی باکدملی )48۳۰۳۳( ۰۰7۳2۰5۳97
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت ویــرا فاطــر آرونــد شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  1۳612و شناســه ملــی  14۰۰8148۰۰9بــه
اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ  1۳98/۰2/2۳تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد:
 -1ســمت اعضــای هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد :امیرعلــی
عبــادی باکدملــی ۳87۳5۳41۰1بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره عرفــان
حســینی باکدملــی  ۳875458168بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو اصلــی
هــادی قطــان کاشــانی باکدملــی  ۰۰7۳2۰5۳97بــه ســمت نایــب رئیــس
هیــأت مدیــره
 - 2دارنــدگان حــق امضــاء :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات و عقوداســالمی بــا امضــای آقایــان
عرفــان حســینی (مدیرعامــل) و امیرعلــی عبــادی (رئیــس هیــأت مدیــره)
و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و قراردادهــا ،اوراق عــادی و نامــه هــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیــأت مدیــره هــر کــدام منفــردا ً
و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
()48۳۰۳1
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه انتظارمان
از رشــته کاراته برای المپیک توکیو باال
است ،گفت :امیدوارم کاراته با کسب سه
مدال در این دوره بازیها تاریخساز شود.
به گــزارش مهر ،نشســت ســتاد عالی
بازیهای المپیــک ،پارالمپیک به منظور
بررســی برنامههای فدراســیون کاراته و
تیروکمان برای کســب ســهمیه المپیک
امروز برگزار شد.مســعود سلطانی فر در
نشست ســتاد عالی بازیهای المپیک و
پارالمپیک با تاکید بر توان باالی قهرمانان
کاراته ایران گفت :معتقدم در المپیک آینده
کاراته حماسه ساز میشــود و امیدوارم
حداقل با سه مدال تاریخ سازی کند.

3

سرمربی جدید تیم ملی
فوتبال وارد ایران شد
«مارک ویلموتس» سرمربی جدید تیم
ملی فوتبال به منظور آغاز همکاری رسمی
خود وارد ایران شد.به گزارش مهر ،مارک
ویلموتس سرمربی جدید تیم ملی فوتبال
کشورمان بامداد امروز سه شنبه وارد تهران
شــد تا کارش را به صورت رسمی آغاز
کند.سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران
اخیرا ً قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال
امضا کرد تا هدایت ملی پوشان ایران را تا
پایان رقابتهای جام جهانی  ۲0۲۲قطر بر
عهده داشته باشد.گفته میشود وی یکی
از میهمانــان ویژه فدراســیون فوتبال در
دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین دو تیم
پرسپولیس و سپاهان میباشد.

3

محرمی در بین بدترین
بازیكنان فصل لیگ
کرواسی
مدافــع ایرانی در ترکیــب بدترین
بازیکن فصل لیگ کرواسی قرار گرفت.
به گــزارش ایســنا رقابتهــای لیگ
کرواســی به پایان رســید و تیم دینامو
زاگرب عنوان قهرمانی را توانســت به
دســت بیاورد .در این بین بهترینها و
بدترینهای لیگ کرواسی اعام شد که
نام صادق محرمی ،مدافع ایرانی نیز در
آن به چشم میخورد.
برانکو ایوانکوویچ درباره صادق محرمی
گفته بود که این بازیکن با  10میلیون یورو
به تیم بزرگ اروپایی خواهد رفت

آگهــی تغییــرات شــرکت ویــرا فاطــر آرونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  1۳612و شناســه ملــی  14۰۰8148۰۰9بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1۳98/۰2/2۳تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1ماده  4اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :
امیرعلــی عبــادی بــا کــد ملــی  ۳87۳5۳41۰1بــا پرداخــت مبلــغ  6۰۰۰۰۰ریــال
بــه صنــدوق شــرکت ،در زمــره شــرکاء قــرار گرفــت .عرفــان حســینی باکــد ملــی
 ۳875458168بــا پرداخــت مبلــغ ۳۰۰۰۰۰ریــال بــه صنــدوق شــرکت ،در زمــره شــرکاء
قــرار گرفــت .هــادی قطــان کاشــانی باکــد ملــی  ۰۰7۳2۰5۳97بــا پرداخــت مبلــغ
1۰۰۰۰۰ریــال بــه صنــدوق شــرکت ،در زمــره شــرکاء قــرار گرفــت.
در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1۰۰۰۰۰۰ریــال بــه مبلــغ  2۰۰۰۰۰۰ریــال افزایــش

یافــت و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :پوریــا حســینی دارای

 5۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه شــیما فرخــی دارای  5۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه امیرعلــی
عبــادی دارای  6۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه عرفــان حســینی دارای ۳۰۰۰۰۰ریــال ســهم

الشــرکه هــادی قطــان کاشــانی دارای 1۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه
 - 2مــاده  12اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــالح گردیــد :تعــداد اعضــای هیــأت مدیــره
شــرکت از  2نفــر بــه  ۳نفــر افزایــش یافــت.
()48۳۰2۳
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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 11۰پروژه ورزشی نیمهتمام
در استان همدان وجود دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت 110 :پروژه ورزشی
نیمهتمام در استان همدان وجود دارد که برخی تا  ۹0درصد پیشرفت
فیزیکی دارند اما هنوز تکمیل نشده اند.
محسن جهانشــیر در گفتگو با مهر بابیان اینکه استعدادهای ورزشی
بسیاری در حوزههای زیرساختی در استان همدان داریم ،اظهار داشت:
متأسفانه به پروژههای ورزشی استان همدان کمتوجهی شده به طوری
که در حال حاضر  110پروژه نیمهتمام در استان همدان وجود دارد که
بعضی از آنها بیش از  ۹0درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حداقل ۲
یا  3سال اقدامی روی آنها صورت نگرفته است.
وی افزود :همیــن موضوع که روی یک پروژه  ۲یا  3ســال اقدامی
صورت نگرفته باشد خود دلیلی بر رها شدن پروژههای ورزشی استان
است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشاره به افتتاح چند پروژه
ورزشــی تا پایان سال  ۹8گفت :تا پایان سال جاری حداقل  ۲0پروژه
ورزشی را افتتاح خواهیم کرد.
جهانشیر خاطرنشان کرد :همچنین با تمام کمبود اعتباراتی که در سال
 ۹8وجود دارد سعی میکنیم حتی بیشتر از این تعداد نیز افتتاح پروژه
داشته باشیم.
وی با اشــاره به سرکشی از شهرستانهای استان همدان بیان کرد :این
سفرها نه بهواسطه آمار سازی است بلکه یکی از موارد بسیار حساس
که در ورزش اســتان همدان مغفول مانده پیگیریهای اندک بوده که
در این مدت سعی شــده از رئیس هیأت تا معاون و رؤسای ادارات
شهرستانهای استان را یکصدا برای پیشرفت استان همدان فعال کنیم.

پیشنهاد یونانی علی علیپور رد شد
با توجه به شکســت آاک
یونــان در فینال جــام حذفی
و تغییــر کادرفنــی ایــن تیم،
درخواست جذب علیپور از این
تیم در حال حاضر ملغی شد.
به گزارش "ورزش سه" ،علی
علیپور ،مهاجم پرســپولیس که
در دو فصل گذشــته عملکرد
درخشانی در ترکیب این تیم از
خود به جا گذاشته است .او به
یک عنوان آقای گلی دست یافته و در فصل جاری نیز در جایگاه دوم
جدول گلزنان قرار گرفت ،با پیشنهاداتی برای حضور در فوتبال اروپا
مواجه شده که یکی از آنها آاک یونان است.
اکنون اما شــنیده میشود با توجه به شکســت این تیم در فینال جام
حذفی یونان که با تغییرات کادرفنی آنها همراه شــده ،در حال حاضر
پیشــنهاد علیپور نیز ملغی شده است و از لیســت پیشنهادات به این
بازیکن خارج شده است.
با ایــن حال احتمال جدایی علیپور از پرســپولیس در پایان فصل به
مقصد اروپا همچنان وجود خواهد داشــت و باشگاه در حال بررسی
پیشــنهادات این بازیکن اســت تا از مبلغ رضایتنامه او به منبع درآمد
مدنظر خود دست یابد.

کاهش بودجه استقالل برای سرمربی جدید
عضو کمیته فنی اســتقال از کاهــش بودجه این تیم برای جذب
سرمربی جدید خبر داد.
به گزارش "ورزش سه" ،پرداخت جریمه های سنگین ارزی به شفر،
دستیاران او و البته تعداد زیادی از بازیکنان خارجی در سال پیش رو
یکی از معضات مدیران استقال است و همین موضوع باعث شده تا
آنها به فکر کم کردن بودجه خود برای انتخاب سرمربی جدید باشند.
پرویز مظلومی سخنگوی کمیته فنی استقال در گفت وگویی در این
باره اعام کرد که باشــگاه برای انتخاب سرمربی جدید بودجه 500
هزار دالری را در نظر گرفته که با توجه به قیمت ارز در این شــرایط
رقمی نزدیک به  7میلیارد تومان را شــامل می شــود که با توجه به
استخدام دستیاران جدید و دیگر هزینه های جانبی می تواند این رقم
را تا  10الی  1۲میلیارد باالتر ببرد.
این رقم در شــرایطی از سوی استقالی ها مطرح می شود که قرارداد
شفر ســال گذشــته نزدیک به یک میلیون دالر بوده و حاال با توجه
به مشکات موجود استقالی ها کاهشــی  50درصدی برای بودجه
سرمربی خود در نظر گرفتند.
آگهــی تغییــرات شــرکت ویــرا فاطــر آرونــد شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  1۳612و شناســه ملــی  14۰۰8148۰۰9بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1۳98/۰2/24
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :مــاده  4اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــالح
گردیــد:
آقــای پوریــا حســینی باکدملــی  ۳86۰551965بــا دریافــت ســهم الشــرکه
خــود بــه مبلــغ  5۰۰۰۰۰ریــال از شــرکت خــارج شــد .خانــم شــیما فرخــی
باکدملــی  ۳86۰189581بــا دریافــت ســهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ
 5۰۰۰۰۰ریــال از شــرکت خــارج شــد.
در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ  2۰۰۰۰۰۰ریــال بــه مبلــغ 1۰۰۰۰۰۰
ریــال کاهــش یافــت و میــزان ســهم الشــرکه شــرکاء بــه شــرح ذیــل
مــی باشــد :امیرعلــی عبــادی دارای  6۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه عرفــان
حســینی دارای  ۳۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه هــادی قطــان کاشــانی دارای
 1۰۰۰۰۰ریــال ســهم الشــرکه .
()48۳۰24
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

روزنامه اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي

T h e Me s s a g e O f Ma d e s t a n ' s H i s t o r y & Ci v i l i z a t i o n & Cu l t u r e

www.HamedanPayam.com

صاف تا کمی ابري  -وزش باد

شهرستان

مالير
همد ان

نهاوند

تويسرکان

رزن

قهاوند

کبودراهنگ

یا شب بیست و سوم بجوی»..
فامنين

« منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

از امام صادق علیه السالم درباره شب قدر پرسیدم .فرمود« :آن را در شب بیست و یكم
الكافي ج  4ص  156ح 1

بهار

 8خرداد ماه 1398

 23رمضان 1440

 29می 2019

04:24
06:05
13:13
20:22
20:42
00:23

اسدآباد

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

چهارشنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مديرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبيرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرويسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرويس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پيام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پیشبیني وضع هوا:
گل تپه

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پايگاه اينترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه1۰۰۰6۰66 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

امام صادق (ع):

20 24 27 25 24 23 24 26 24 26 25
9 11 9 10 8 10 10 10 10 8

9

25 25 25 30 25 25 35 25 35 40 40

■ دوبیتي:

چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی
زمهرت ای مه شیرین چاالک

مرا وصل تو آرام دلک بی

مدامم دست حسرت بر سرک بی

باباطاهر

شماره 3484

فناوري

دستگاه تولید کود و برق از زباله تر ساخته شد

کشف آب عصر یخبندان در جزایر مالدیو

لپ تاپی با  2نمایشگر رونمایی شد

شناسایی قارچی که منبع طال است!

لباس مجازی  95۰۰دالر فروخته شد

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به ســاخت دستگاهی
شدند که می تواند از زباله های تر 3 ،محصول کود مایع ،کود جامد و
گازی برای تولید برق را به تولید برساند.
حمیدرضــا عزیزیان ،مدیرعامل یک شــرکت دانــش بنیان در
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بــه خبرنگار مهر در خصوص
دســتگاه تولیدکننــده کود و بــرق از زبالههای تــر در مقیاس
کوچک اظهار کرد :ما در حوزه زیســت توده دســتگاهی را به
تولید رســاندیم که میتواند از زبالههای تــر 3 ،محصول تولید
کنــد.وی افزود :با توجه به اینکه آمــار تولید زباله تر در تهران
و کشــور زیاد اســت ،در صدد بر آمدیم که این دســتگاه تولید
زباله را طراحی کنیم.

محققان موفق به شناسایی نمونههایی از آب متعلق به عصر یخبندان و
استخراج آن از دل صخرههایی در جزایر کشور مالدیو در اقیانوس هند شده اند.
به گزارش تک تایمز ،کره زمین در حدود  ۲0هزار ســال قبل بسیار سردتر
از امروز بوده و در آن زمان سطح دریاهای زمین نیز  1۲5متر پایینتر از حد
امروزی بوده است .در عصر یخبندان بخش اعظم قارهها پوشیده از یخ بوده
و آب نیز در این تودههای یخ محصور می شــده است .حال دانشمندان با
تاش فراوان به مقداری از این آب که مربوط به  ۲0هزار ســال قبل است،
دستیافتهاند.
پژوهشگراندانشگاهشیکاگوکهبهاینموفقیتدستیافتهاندمیگویندمطالعه
در مورد عصر یخبندان تا به امروز با بررسی فسیلها و مواد شیمیایی باقی مانده
از آن زمان صورت میگرفت

ایســوس از لــپ تاپی با  ۲نمایشــگر رونمایی کرده اســت.
نمایشگر اصلی این دســتگاه پنل او ال ای دی  15.۶اینچی است.
عاوه بر آن یک نمایشــگر  ۴kنیز باالی کیبورد نصب شده است.
به گزارش دیلی میل ،شرکت ایسوس لپ تاپ جدیدی رونمایی
کرده که دو نمایشگر دارد .لپ تاپ Z e n B o o k P r o D u o
دو نمایشــگر  ۴kدارد .نمایشــگر اصلی دستگاه یک پنل «او ال
ای دی»  15اینچی اســت .عاوه بر آن یک نمایشگر  14اینچی
 S c r e e n P a d P l u sنیــز دقیق ًا باالی کیبورد قرار دارد.
برخی کارشناســان معتقدنــد این نمایشــگر در حقیقت تقلیدی
از نمایشــگر «تاچ بر» در مک بوک پــرو اما در مقیاس بزرگتر
است.

طــا از جمله فلزات گرانبهایی اســت که در صنعت الکترونیک
کاربرد دارد و دانشمندان استرالیایی موفق به شناسایی نوعی قارچ شده
اند که میتواند منبع جدیدی برای جمع آوری و استخراج طا باشد.
بــه گزارش نیواطلس ،در این قارچ که F u s a r i u m o x s p o r u m
نام دارد ،ذرات کوچک طا شناســایی شده که جلوهای زیبا به آن می
بخشــد .وجود طا در این نوع قارچ میتواند از مشــکات زیست
محیطی ناشــی از تخریب محیط زیست برای استخراج طا بکاهد و
منبعی جدید برای دسترســی به این فلز ارزشمند در اختیار بشر قرار
دهد.قارچ یادشده که مانند بسیاری از قارچهای عادی در خاک رشد
میکند ،قادر به اکسیداســیون ذرات کوچک طا بوده و این ذرات در
الیههای مختلف قارچ مذکور نفوذ کرده و جای میگیرند.

یک استارت آپ هلندی لباســی مجازی را به قیمت  ۹500دالر
فروخته اســت .این لباس براســاس طرح های دوبعدی لباس های
معمول ابداع شده اما فقط در فضای مجازی وجود دارد.
به گزارش انگجت ،با فراگیر شــدن شبکههای اجتماعی برخی افراد
برای تبلیغ و همچنین جلب توجه دوستان آناینشان لباس می خرند.
اکنون کاربران میتوانند لباسهایی بخرند که فقط به صورت دیجیتالی
وجود دارند و در واقعیت وجود ندارند.
در همین راســتا اســتارت آپ هلندی F a b r i c a n t D a p p e r
 L a b sیــک لباس دیجیتالی را بــه قیمت  ۹500دالر در باکچین
فروخته اســت .طراح ،لباس را براساس عکس برای مشتری ابداع
میکند.

گزارش

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
از تشکیل «اتاق فکر گردشگری» با حضور جوانان متخصص و خاق در
حوزه گردشگری خبر داد.
بهگزارش میراثآریا  ،ولی تیموری با اعام این خبر گفت« :این سازمان
بهعنوان متولی بخش گردشگری کشور موظف است تا از ظرفیت افراد
خاق و ایدهپرداز برای توســعه این بخش استفاده کند .در همین راستا
و بر اساس پیشبینیهای انجامشده در نظر داریم تا با تشکیل اتاق فکر
گردشگری از ظرفیت نخبگان گردشگری در کشور حداکثر بهره را ببریم
و درها را بهروی صاحبان فکر و نوآوری باز کنیم».
او افزود« :با تشکیل "اتاق فکر گردشگری " به دنبال ایجاد ساختارهایی
برای برقراری ارتباط بین صنعت ،دانشگاه و بازار با حضور افراد فعال و
خوشفکر در حوزه گردشگری هستیم».
تیموری خاطرنشان کرد« :بیشک حضور جوانان دغدغهمند و پرانگیزه
در یک ســاختار هدفمند ،جریان مدیریت و به اشتراکگذاری دانش و
مهارت شبکهسازی را در پی خواهد داشت».
معاون گردشگری کشــور با بیان اینکه درحال حاضر مسائل زیادی در
بازار گردشــگری وجود دارد که با راهحــل افراد خاق و صاحب ایده
جهت یافته و در مسیر درســت خود قرار خواهد گرفت تصریح کرد:
«تزریق اتمسفر خاقیت و تفکر به گردشگری ،بازتعریف نقش نخبگان
در ایجاد گفتمان گردشــگری کشور و شناســایی و بازجذب نخبگان
گردشگری داخل و خارج از طریق ایجاد شبکه ارزش از مهمترین افراد
این طرح به شمار میرود».
او در ادامه مدیریت دانش ،همافزایی و به اشــتراکگذاری تجربیات و
مهارتها در حوزه گردشگری ،ارتباط با انجمنهای علمیN G O ،های
گردشگری دانشگاههای کشور و فعال صنعت ،و ایجاد فضای یادگیری
غیررسمی و اشتراکات یا زبان مشترک این گروه که بخشی از اتاق فکر
هستند را از دیگر اهداف تشکیل اتاق فکر گردشگری برشمرد

اعتصاب؛ موزه «لوور»
را تعطیل کرد
اعتصــاب کارکنان موزه لوور این موزه بزرگ را در شــهر شــهر
پاریس به تعطیلی کشــاند و هزاران توریست خارجی ناامید در نهایت
نتوانستند از این موزه دیدن کنند.
به گزارش ایسنا  ،کارکنان موزه لوور در اعتراض به ناکافی بودن تعداد آنها
در مقایسه با شــمار روز افزون بازدیدکنندگان دست به اعتصاب زدند و
به همین دلیل مسئوالن «لوور» اعام کردند که این موزه استثنائ ًا برای یک
روز (دوشنبه) تعطیل خواهد بود .سندیکای کارگری فرانسه نیز در بیانیهای
اعام کرد که موزه لوور خفهکننده شده است و کارکنان آنها نیز تحت تأثیر
شمار بیش از حد بازدیدکنندگان قرار دارند .کارکنان به شکل بیسابقهای
شاهد بدتر شدن اوضاع کاری و بازدید از موزه هستند.
در سال  ۲018میادی بیش از  10میلیون بازدیدکننده از موزه لوور فرانسه
دیدن کردند و در حالی که شمار بازدیدکنندگان از سال  ۲00۹تا به امروز
بیش از  ۲0درصد رشد داشته است اما تعداد کارکنان کاهش یافته است و
به همین دلیل  150نفر از کارکنان موزه در مقابل وزارت فرهنگ فرانســه
تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به کمبود پرسنل در لوور ابزار کنند.
مســئوالن موزه لوور اعام کردند پول بلیت کسانی که روز دوشنبه به
سبب تعطیلی نتوانستند به موزه بیایند را بازخواهد گرداند .لوور بویژه
دوشــنبه بسیار شلوغ اســت چرا که از جمله معدود موزههای پاریس
اســت که با تعطیلی دیگر موزهها همچنان فعال است.این نخستین بار
نیست که کارکنان موزه لوور دست به اعتصاب میزنند و پیش از این
نیز در آوریل  ۲013در اعتراض به افزایش جیببری از توریســتها،
تجمع و راهپیمایی کردند.

صدای پرویز بهرام به این
زودیها پیدا نمیشود

گردشــگری روســتایی یکــی از فعالیتهای
اقتصــادی پربــازده و کارآفرین در شهرســتانهای
همدان می تواند باشد اما برخی شهرستانها همچون
فامنیــن در این زمینه مغفول مانــده اند  .رونق این
بخش از فعالیت اقتصــادی میتواند منابع درآمدی
را متحــول کند و به پایداری درآمد شهرســتانیها و
روســتاییان منجر شود .به منظور توسعه و گسترش
این فعالیت اقتصادی بــه تمهیدات ویژهای ازجمله
ایجاد پیوســتهای فرهنگی همچون موزه در حمام
هــای قدیمی یا خانه هــای تاریخی و بومگردی و
بازاریابی نیاز است که مطابق با اصول علم بازاریابی
باشد .حاال خبرها حاکی از آن است که ایجاد موزه
مردمشناسی در شمال اســتان در دست بررسی و
انجام است .

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشگری شهرستان فامنین،در این زمینه بیان کرد:
حمام تاریخي فامنین یکي از مهمترین آثار تاریخي
این شهرستان است که در داخل شهر و در محات
قســمت جنوبي شهرســتان فامنین ،در مجاورت
مسجد جامع قرارگرفته است.
حمیدرضــا زارعی  ،بیان کرد :این بنا با مســاحتی
بالغبر  380مترمربع ،دارای پانی مســتطیلی شکل
اســت که قســمتهای مختلفی نظیر حمام گرم و
سرد ،شاهنشین ،رختکن و هشتیهای ما بین حمام
گــرم و ســرد دارد .وی بابیان اینکــه از این مکان
بهعنوان خزینه هم استفاده میشده ،افزود :در قسمت
شاهنشین این حمام ،اربابان و بزرگان وقت ،پس از
استحمام در این مکان استراحت میکردند و پذیرایی

میشدند.
وی با ذکر این مطلب که این حمام قسمتی با عنوان
دختر نشین و یا عروس نشین با کاربری معین داشته،
ادامــه داد :پایهها و طاق های این بنا آجري بوده که
توســط طاق و تویزه هایي بهصورت طاق چشمه
به هــم متصل گردیده و در جبهــه غربي بنا حمام
نوسازي در دهههای اخیر ساختهشده است.
زارعی بابیان اینکه قدمت این حمام مربوط به عصر
قاجار اســت ،ذکر کرد :در سال گذشته ،قسمت و
جداره داخلی این بنا توســط اداره میراث فرهنگی
بازســازی و مرمتشده اســت که در سال جاری
بااعتباری بالغبر  5۹میلیون تومان ،قســمت بیرونی
این بنا را هم مرمت خواهیم کرد.
وی اظهار کرد :شــهروندان شهرســتان به دلیل

همشــکلی این بنا ،با مســجد جامع مجاور آن،
اقدام به ســنگکاری سنگ مرمریت کردهاند که
پــس از تصویب در کمیته فنی ســازمان میراث
فرهنگــی تخریب و به شــکل اولیــه درخواهد
آمــد .وی بابیان اینکــه این بنا فاقــد هرگونه
تزئینــات اســت ،گفت :در حــال حاضر اداره
میراث فرهنگی شهرســتان ،در این مکان مستقر
اســت که در قســمت حمام گرم و سرد آثاری
از هنرمنــدان و صنعتگــران فامنین را به نمایش
گذاشته ایم.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشگری شهرستان فامنین ،عنوان کرد :در صورت
تأمین اعتبار در سال  ، ۹8این مکان بهعنوان نخستین
موزه مردمشناسی شمال استان تبدیل خواهد شد.

چند روز پیش بود که معاون اول رئیسجمهوری
با «معافیــت تورهای ورودی به کشــور از مالیات
ارزش افــزوده (  »)V A Tموافقت کــرد؛ خبری که
فعاالن گردشــگری را به بهبــود وضعیت تورهای
ورودی امیدوار کرد.
پیــش از این برای حذف مالیات بــر ارزش افزوده
آژانسهای فعال در بخــش تورهای ورودی بارها
از مجاری مختلفی رایزنــی و تاکید کرده بودند که
تورهای ورودی به واســطه آنکــه نوعی صادرات
محسوب میشــوند و ارزآور هستند باید از مالیات
معاف باشــند و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از
شــرکتهای خارجی که مسافر به ایران میفرستند،
غیرممکن اســت؛ چراکــه این شــرکتها گمان
میکردند تورهای ایرانی براســاس این قانون قصد

سوءاستفاده از تورهای خارجی را دارند.
از سوی دیگر ،گردشگران ورودی برای هر خدمت
جداگانــهای کــه دریافت میکنند ،اعــم از هتل و
رستوران ،مالیات ارزش افزوده را پرداخت میکنند
و اینکه دوباره از آنهــا برای پکیج این خدمات نیز
مالیات دریافت شود ،منطقی نیست .استدالل دیگر
نیز این بود که مالیات بــر ارزش افزوده ،مالیات بر
مصرف اســت؛ در حالیکه وقتی گردشگر هنوز به
ایران نیامده و از خدمات وکاالیی اســتفاده نکرده،
این مالیات اعمال میشود؛ اتفاقی که باعث میشود
قیمت تمامشده تورهای ورودی افزایش پیدا کند.
حاال فعاالن گردشــگری بر این باورند که اگر این
معافیت اعمال شود ،میتوان امیدوار بود هم فعاالن
آژانسهای گردشــگری بیشتری به این حوزه ورود

پیدا کنند و هم با کاهش قیمت تمامشده و افزایش
متقاضی و باال رفتن رقابت میان ایران و کشورهای
منطقه گردشــگری ورودی با رونق بیشتری همراه
باشــد .با این وجود آنها درخصــوص اجرای این
معافیــت نیز نگران هســتند .به اعتقــاد این فعاالن
خصوصی ،راههای زیــادی وجود دارد که نهادهای
مجری به دلیــل خألهای قانونی ،ایــن معافیت را
اجرا نکننــد .به همین منظور دولــت باید به دنبال
راهحلهایی باشــد تا این موضوع به درســتی وارد
مرحله اجرایی شود.

چنین قانونی برایشان اجرایی نمیشد و حاال میتوان
امیدوار بود که اعمال چنین قانونی در روند رشــد
گردشگری بهویژه گردشگر ورودی اثرگذار باشد.
محمود بنکدار ،یکی از اعضای جامعه تورگردانان
ایران در ایــن زمینه به «دنیایاقتصــاد» میگوید:
«اجرایی شــدن چنین قانونی کمــک خواهد کرد
تا هزینــه تورهای ورودی به میزان چشــمگیری
کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که ســبب خواهد شــد تا
فضای رقابتی بین ایران و کشــورهای همســایه با
هدف جذب گردشگر ورودی به وجود آید ».او بر
این نکته تاکید میکند که اجرای درست این قانون
به آژانسهای خدمات مســافرتی نیز این امکان را
خواهد داد تا مجبور به تعدیل نیرو نباشند« :حذف
مالیات بر ارزش افزوده باعث حفظ یک آژانس و
نیروهای آن خواهد شد؛ در صورتی که تا به امروز
بســیاری از آژانسها به دلیل ناتوانی در پرداخت
این مالیات مجبــور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی
میشدند.
حاال چنین فرصتی امکان بقای بیشتر ،حفظ نیرو و
کاهش نرخ بیکاری را خواهد کرد».

چرا این معافیت مهم است؟

بهرغم آنکه طبق قانون ،کاالهای صادراتی غیرنفتی
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هســتند؛
اما تورهای ورودی باوجود ارزآور بودن تا به امروز
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«اتاق فكر گردشگری» تشكیل میشود
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منوچهر والیزاده:

س
روز

گردشگري

فرهنگ

سینـما
■ قدس . ...................تگزاس -سامورايی در برلين

■ قدس................. .. 2تولدت مبارک-انيميشن
پاکوچولو

■فلسطين .................................. 1زندانیها -نبات
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد - 3تگزاس2

■بهمن مالير........... ............تگزاس -2غالمرضا
تختی  -متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشو نيم-چهارانگشت -غالمرضا تختی

تاالب آق گل در مرز استان همدان و استان مرکزی که در سال جاری با بارندگیهای نوروز  ۹۸با ظرفیت نهایی خود آبگیری شد این روزها میزبان
فالمینگو هایی است که ترجیح داده اند به جای دریاچه بختگان ارومیه برای نخستین بار این زیستگاه در غرب ایران را برای جوجه گزاری برگزینند.
آق گل در سالهای اخیر با عدم تخصیص حق آبه از استان مرکزی خشک شده بود و حیاتی در آن وجود نداشت اما در سال جاری تبدیل به زیستگاه
برای برخی پرندگان کنار آبزی شده است.
عكس :ایسنا

دوبلور باســابقه منوچهر والیزاده میگوید:
زنده یاد پرویز بهرام صدای بســیار درخشــان و
خاصی داشــت و به همین خاطر هــم هیچگاه
همانند صدای او را در دوبله ایران نداشــتیم و
فکــر هم نمیکنم که این صــدا به این زودیها
پیدا شود.
در گفتوگو ایســنا درباره تجربــه همکاری با
زندهیــاد پرویز بهــرام ،با بیــان اینکه «صدای
فراموشنشــدنی پرویز بهرام در یاد و ذهن همه
ما خواهد ماند» ،درگذشــت ایــن هنرمند را به
دوستداران صدا و دوباژ تسلیت گفت.
او ادامه داد :پرویز بهرام دوست داشــتنی بود و
صدای بســیار خاصی داشت و بســیار نجیب،
فرهیخته باسواد و کاربلد بود.
او بســیار شوخ و خندهرو بود و همیشه اخاق
خوب داشــت .یکی از مهمترین ویژگیهای کار
هنری اخاق خوب و منضبط بودن اســت که او
این ویژگیها را داشت.
ایــن دوبلــور پیشکســوت یــادآور شــد:
همچنیــن آقای بهرام جــزو فرهیختگان تئاتر
بــود .او پیــش از آنکــه به دوبلــه بیاید در
تئاتر و در اداره هنرهــای دراماتیک حضور
داشــت .یکــی از نقش هــای درخشــان او
«اتللــو» بود که در زمان آقای اســکویی آن
را ایفا کرده بود.
والیزاده درباره جایگاه زندهیاد بهرام در دوبله
نیز اظهار کرد :او به جای آرتیســتهای بزرگی
صحبت کرد؛ صدای بســیار درخشان و خاصی
داشــت و به همیــن خاطر هم هیــچگاه همانند
صدای او را در دوبله ایران نداشــتیم و فکر هم
نمیکنم که این صدا به این زودیها پیدا شــود.
پرویز بهرام ،صدای مانــدگار دوبله ایران صبح
امروز – دوشنبه – ششم خرداد ماه در سن ۹0
سالگی درگذشت.

برگزاری کارگاه موسیقی معاصر
در همدان با حضور
«نادر مشایخی»

کارگاه موســیقی معاصــر بــا حضور «نادر
مشــایخی» در همدان برگزار میشــود.به همت
انجمن موســیقی همــدان با همکاری ارکســتر
مجلســی همــدان ،کارگاه موســیقی معاصر با
حضور اســتاد نادر مشــایخی در همدان برگزار
میشــود.این کارگاه یک روزه موســیقی همراه
بــا پرفورمنس بداهه توســط شــرکتکنندگان
در کارگاه و بــا حضور اســتاد نادر مشــایخی
(آهنگســاز و رهبر ســابق ارکستر ســمفونیک
تهــران) از ســاعت  10:30روز جمعــه دهــم
خردادمــاه در محل ســالن اجتماعات امام رضا
(ع) مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی (واقع
در بلوار بعثت) دایر میشود.
همــراه داشــتن ســازهای ایرانی و کاســیک
نوازندگان در این جلســه الزامی بوده و در پایان
هم به هر یک از شــرکتکنندگان گواهی شرکت
در کارگاه از طــرف انجمــن موســیقی اســتان
همدان اعطا خواهد شد.
عاقمنــدان برای ثبت نــام میتوانند همه روزه
به دفتر انجمن موســیقی همدان (واقع در بلوار
مفتح ،مجتمع بوعلی ســینا) و یا آموزشگاههای
آزاد موسیقی سطح شهر مراجعه کنند.
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